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A.s. zaterdag- op zondagnacht wordt de klok weer

1 uurtje verzet

Zijdstraat 90 Aalsmeer
t. 0297 32 42 13
www.sparnaaij-juweliers.nl

ADVERTEREN? Wel 100 vrijwilligers actief
Oude kastanje in de Marktstraat is ziek en moet weg

Snoeien en kappen 140
bomen komende weken!
Aalsmeer - De komende weken
wordt in de gemeente flink gesnoeid en ruim 140 bomen gaan
gekapt worden. Deze kap is deels
de uitvoering van de verschillende
bomenplannen in de Hornmeer en
langs de Mijnsherenweg. Ook wordt
een aantal bomen gekapt in de
openbare ruimte op verzoek van bewoners. Er zijn ook enkele bomen,
die na zorgvuldige inspectie dood
blijken te zijn of zo ziek zijn dat ze
niet meer beter kunnen worden, die
moeten worden gekapt.

Onderhoud
Jaarlijks wordt in de gemeente een
kapronde gehouden waarbij telkens ongeveer 50 bomen worden
gekapt. Dit is nodig voor de veiligheid van de weggebruikers en voor
het gezond houden van de bomenstand. Alle bomen worden één keer
in de drie jaar geïnspecteerd door
deskundigen en worden ingedeeld
in een categorie. De risicobomen
worden vervolgens ieder jaar geïnspecteerd om ze goed in de gaten

te houden. Aalsmeer heeft als beleid dat waar mogelijk de gekapte
bomen op dezelfde plaats of elders
worden vervangen.
Markante bomen
De bomen die gekapt gaan worden zijn voornamelijk bomen langs
de openbare weg. Er zijn helaas ook
enkele markante bomen bij, die niet
meer te redden zijn. Het gaat om
twee grote wilgen in de Fortbocht
en twee kastanjebomen op de Oosteinderweg ter hoogte van de Lijnbaan en de grote kastanje in de
Marktstraat. Al jaren hebben diverse kastanjebomen (ook van particuliere bomen) in Aalsmeer last van de
bloedingsziekte. De bloedingsziekte
is in 2002 voor het eerst in de Haarlemmermeer geconstateerd, in 2005
bleek al 31 procent van de kastanjes ziek te zijn. Op de bast van de
boom ontstaan roestbruine vochtige plekken die gaan ‘bloeden’ met
een stroperige vloeistof. Zo ook de
prachtige kastanjeboom bij de bibliotheek in de Marktstraat. Bij de vei-

“Goed idee om iets terug te geven”

Gratis 4 zakken compost!
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 24 maart kunnen inwoners van
Aalsmeer gratis compost ophalen
bij De Meerlanden aan de Zwarteweg 77 tussen 9.00 en 13.00 uur.
22 Pallets, 3080 zaken
Tussen 10.00 en 12.00 uur is wethouder Ad Verburg aanwezig om mee te
helpen met het uitdelen van de zakken compost: “Het is altijd leuk om
zakken compost uit te delen. De ervaring leert dat er altijd veel mensen op af komen. Ik vind het een
goed idee dat we de mensen iets terug kunnen geven voor het feit dat
het in Aalsmeer uitstekend gaat met
het scheiden van afval.” Er zijn in
Aalsmeer ruim 3000 zakken compost om uit te delen. Op zich moet

ligheidsinspectie voor bomen medio vorig jaar is vastgesteld dat deze boom niet meer te redden is. Om
besmetting van andere kastanjes te
voorkomen en omdat de veiligheid
(omwaaien) niet meer gegarandeerd kan worden, moet deze boom
gerooid worden. De uitvoering van
de kap is volgende week gepland.
Bewoners zijn geïnformeerd.
Het weghalen van de kastanje in
de Marktstraat gaat menigeen aan
het hart. De boom heeft geschiedenis. Toen in de jaren tachtig de Oude Veiling werd omgetoverd tot restaurant en in de voormalige grote zaal tot bibliotheek is al een gesproken over het kappen van de
kastanje. Hij zou in de weg staan
voor het te creëren parkeerterrein.
De boom mocht uiteindelijk blijven,
kreeg zelfs een eigen plantsoentje. Aan het protest van een groot
aantal inwoners werd gehoor gegeven door de gemeente. Dit keer
een stil protest. Een gele brief met
de tekst: “Maandag 26 maart hakdag. Ik moet weg, ben verrot, maar
sta wel in knop. Kijk maar, ben 100
jaar oud. Wie helpt?” Dit keer lijkt
er echt geen ontkomen meer aan.
De kastanje is ziek, moegestreden.
Helaas. Het verkeer wordt tijdens de
werkzaamheden tijdelijk omgeleid.

dat voldoende zijn, maar toch geldt:
op is op. Iedere Aalsmeerder krijgt
maximaal vier zakken van 20 liter.
Met deze actie bedanken afvalbedrijf De Meerlanden en de gemeente Aalsmeer bewoners voor hun inspanning organisch afval gescheiden aan te leveren.
Afvalbedrijf De Meerlanden in Rijsenhout verwerkt het organisch afval tot compost en bewoners krijgen
hun ingezamelde afval nu dus terug
in de vorm van compost! Op vertoon van hun legitimatiebewijs kunnen bewoners gratis compost ophalen. In Rijsenhout kan bij milieustraat aan de Aarbergerweg 41 tussen 9.00 en 16.00 uur gratis compost afgehaald worden. Ook hier
geldt, op is op.

bij schoonmaakactie Poel
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HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst
Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:
www.pietdupau.nl

ligers bedankt voor hun inzet. Dat
ging onder het genot van een kopje erwtensoep bij watersportvereniging Aalsmeer: “Het is hartverwarmend om met zo’n grote groep
Aalsmeerders samen te werken.
Geheel belangeloos hebben zij een
paar uur van hun vrije tijd besteed
aan het schoonmaken van onze
prachtige Westeinderplassen. Het is
aan de andere kant onvoorstelbaar
hoeveel troep mensen achter laten.
Er zijn zelfs een accu en zes oude
gasflessen opgehaald.”
Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Demonstratie
sigarenrollen
Speciaal overgevlogen uit de Dominicaanse Republiek:

Maestro Torcedor*Cristian
*Meester Sigarenroller

Aybar

U zal bij deze gelegenheid zijn kunst van sigaren rollen
kunnen bewonderen

Donderdag 13 oktober 2011
Vanaf 13.00 uur tot 18.00 uur
Maestro Torcedor Cristian Aybar is werkzaam bij General Cigar Dominicana, de grootste
sigarenfabrikant uit de Dominicaanse Republiek en is gevestigd in Santiago de Los Caballeros,
hart van de sigarenindustrie in de Dominicaanse Republiek.
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sigarenrollen
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Speciaal overgevlogen uit de Dominicaanse Republiek:

Maestro Torcedor*Cristian
*Meester Sigarenroller

Aybar

U zal bij deze gelegenheid zijn kunst van sigaren rollen
kunnen bewonderen

Donderdag 13 oktober 2011
Vanaf 13.00 uur tot 18.00 uur

Geen krant
OntVanGen?
Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

Maestro Torcedor Cristian Aybar is werkzaam bij General Cigar Dominicana, de grootste
sigarenfabrikant uit de Dominicaanse Republiek en is gevestigd in Santiago de Los Caballeros,
hart van de sigarenindustrie in de Dominicaanse Republiek.

zie elders in deze krant

Ophelialaan 106 | Aalsmeer | 0297 368010

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

www.bosse-elektro.nl

Uw tuin klaar aan het
maken voor het voorjaar
maar nog geen

DE BESTE

Tuinverlichting?

VAN NEDERLAND 2011

van uw favoriete bank

Uw stoffeerder haalt het mooiste naar boven uit
meubelen en bekleding. Kies voor het vakmanschap,
de creativiteit en mooie materialen. Stofferen is nieuw
met behoud van alles wat zo vertrouwd is!

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

SUPERMARKT

VRIENDELIJKE

MEDEWERKERS

Kijk op onze website.

Verleng het plezier

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Aalsmeer - Een ongekend groot
aantal vrijwilligers heeft zich afgelopen zaterdag ingezet om de
Westeinderplassen te ontdoen van
(zwerf)afval. Voor deze dertiende editie van de schoonmaakactie
zijn maar liefst 100 vrijwilligers geteld. De organisatie van deze activiteit ligt in handen van het bestuur van SPIE en het resultaat van
maar liefst 5680 kilogram afval dat
is opgehaald, mag er zijn. Wethouder Ulla Eurich heeft meegeholpen
als vrijwilliger om de Poel schoon te
maken en heeft na afloop de vrijwil-

Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN Aalsmeer
Tel./Fax: 0297 - 34 29 63

TOP 3
GOEDKOOPSTE

SUPERMARKT

Zondag geopend van 12.00 - 18.00 uur
Legmeerplein 18, Uithoorn

pagina 2

Nieuwe Meerbode - 22 maart 2012

INFORMATIEF
COLOFON
sinds 1888

Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
125e jaargang
oplAgE: 17.850
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.mEErboDE.nl

sLAChTOFFERhuLp
NEdERLANd
Slachtofferhulp biedt gratis praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in de
regio, zonder wachtlijst. Bel voor een
afspraak of voor meer info:
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

KLAChTEN
gELuIdshINdER
sChIphOL
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

VERLOsKuNdIgEN
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel: 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

De Riki Stichting wil hier verandering in brengen en zet daarom
15.000 ouderen in het zonnetje. Zo
weten zij dat er aan hen gedacht
wordt. Met deze jaarlijks terugkerende paasactie wil de Riki Stichting ook jong en oud dichter bij elkaar brengen en anderen oproepen om iets te doen voor deze vergeten groep.
Met deze Paasactie worden mensen bij elkaar gebracht. Meer
dan de helft van de paaspakketjes brengen leerlingen van 45 basisscholen rond in nabijgelegen
woonzorgcentra en bij ouderen
in hun privé omgeving. Vrijwilligers van de Zonnebloem brengen
de overige paasattenties persoon-

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op
ma. t/m vr. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren
kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen en
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

dOKTERs
Weekend-, avond- en nachtdienst:
huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEK
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen, tel: 020-3455000
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapotheek Amsterdam, tel. 020-59 23 315.
Apotheek groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Apotheek groen nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 500814
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Apotheek groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

TANdARTs
Aalsmeer/Kudelstaart:
in geval van klachten buiten de praktijkuren raadpleeg de mededelingen
op het antwoordapp. van uw eigen
tandarts.

dIERENARTs
weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel:
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoornaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk
westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C Kudestaart, tel: 324643; Nokweg 12 Leimuiden, tel: 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel: 346721, ww.ranzijndierenarts.nl

OLgA
overleg lichamelijk
gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen,
tel: 020-3453429,
www.olga-amstelland.nl

Zonnebloem aan tafel bij
KPMG
Aalsmeer - Op zaterdag 17 maart
hebben in totaal 125 gasten van de
Zonnebloem uit Uithoorn, Aalsmeer,
Kudelstaart, Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel een fantastisch diner genoten in het bedrijfsrestaurant in het KPMG-gebouw in
Amstelveen. De avond ervoor waren
120 gasten van de Zonnebloem uit
Amstelveen en De Kwakel uitgenodigd. Het diner werd aangeboden in
het kader van NL doet, het landelijke tweedaags evenement waarbij
tienduizenden Nederlanders kennis
maken met vrijwilligerswerk. Na een
welkomstwoordje van Herman Dijkhuizen, voorzitter van de Raad van
Bestuur van KPMG Nederland, werd
de avond geopend door wethouder
Ulla Eurich van Aalsmeer, waarna
een heerlijk 3-gangen-diner aan de
zonnebloemgasten werd uitgeserveerd. Het geheel werd compleet

gemaakt met een wijntje of een
frisdrankje. De medewerkers van
KPMG, die door de week werkzaam
zijn in het mooie gebouw aan de A9,
liepen als volleerde obers rond om
het de gasten naar hun zin te maken. Dit gold ook voor de KPMG
medewerkers die als gastheer of –
vrouw tussen de gasten aan elke tafel hadden plaatsgenomen. Het diner werd omlijst met muziek van
Philip Paar en zijn combo die de gehele avond gezellige liedjes ten gehore bracht. Er werd gedanst en ook
de polonaise werd niet vergeten. Na
bijna drie en een halfuur gezellig dineren stapten de gasten weer in de
bus die hen naar huis bracht. Moe
maar wel voldaan. Aan de voorbereiding en uitvoering van beide
avonden hebben in totaal zo’n 60
vrijwilligers van KPMG en 20 Zonnebloemvrijwilligers meegedaan.

Veel animo voor kledingbeurs
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 17
maart is in de Bindingzaal van de
Doopsgezinde kerk een kledingen speelgoedbeurs gehouden. Ondanks de zonnige dag, mochten
veel bezoekers verwelkomt worden.
Er werd flink gesnuffeld bij de tafels en de rekken en menigeen vertrok met een behoorlijke uitbreiding van de eigen collectie. Het geld
hebben ze min of meer dubbel besteed. Er is geïnvesteerd in kleding
en speelgoed en in Zuid-Afrika. De
opbrengst van de beurs gaat namelijk besteed worden aan het project Mthimkhulu Village Centre in
Kleinmond in Zuid-Afrika. Middels
het project wordt gewerkt aan betere woon- en leefomstandigheden
voor hier wonende Afrikaanse families. Er wonen hier ongeveer 12.000
mensen van wie 66 procent onder
slechte omstandigheden. De werkloosheid bedraagt 50 procent. Recentelijk zijn voor hen 400 huisjes gebouwd en vanuit het centrum wordt de locale en regionale
getraind en gestimuleerd om zelf-

standig nieuwe vormen van levensonderhoud te exploreren en kleine ondernemingen te starten. Een
deelproject is het bouwen van kasjes voor de teelt van agrarische producten. De kledingbeurs heeft liefst
2.615 euro opgebracht en hiermee
kunnen 13 kasjes gebouwd worden. Bij de OSA is een aanvraag ingediend voor een financiële aanvulling, zodat hopelijk nog meer kastjes
kunnen worden neergezet.
Foto: www.kicksfotoos.nl.

Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

ALARMNuMMER 112

De Riki Stichting organiseert 4
keer per jaar acties voor dezelfde groep ouderen. Deze herhaalde aandacht draagt structureel bij
aan het verminderen en voorkomen van eenzaamheid.
Een beetje aandacht voor elkaar
doet zoveel goed. Wat gaat ú deze Pasen doen voor ouderen in uw
omgeving?

Goed tehuis gezocht:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben.
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

KERKDIENSTEN
Zondag 25 maart

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.
en 16.30u. met ds. M. Hogenbirk.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst,
ds. Iris Speckman uit Almere. Extra collecte voor veertigdagenproject.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Dienst om 19u. br. C. Terpstra uit
Hendrik Ido Ambacht.

Kledingbeurs in
Dorpshuis

Quilten bij
Oost-Inn

Kudelstaart - Zaterdag 24 maart
wordt in het Dorpshuis een dames
en kinderkledingbeurs gehouden.
Het gaat om voorjaars- en zomerkleding voor kinderen vanaf maat 56
tot en met maat 176 en dames van
maat 36 tot en met maat 44. Kleding
inbrengen is niet meer mogelijk. De
keuze aan kleding en speelgoed is
groot en gevarieerd. Zeker een bezoek waard! En dit kan zaterdag tussen 12.00 en 14.30 uur.

Aalsmeer - Op woensdag 28 maart
is er van 9.30 tot 11.30 uur gelegenheid voor inloop en ontmoeting bij
de Oost-Inn in de Mikado aan de
Catharina Amalialaan. Tevens kan
er weer meegedaan worden met het
quilten. Een leuke creatieve bezigheid. Iedereen is weer hartelijk welkom. Voor inlichtingen: 0297-325636
of kijk op www.oosterkerk.info.

Prijzen winnen in
Bodemvondsten op tv Ontmoetingskerk
Kudelstaart- Woensdag 28 maart
zijn in het televisieprogramma Tussen Kunst en Kitsch unieke Kudelstaartse (Calslagen) bodemvondsten te zien uit midden 17 de
eeuw (1650), ook wel de Gouden
Eeuw genoemd. De vondsten worden door de expert bij Nelleke van
der Krogt aan tafel besproken. De
uitzending is opgenomen in het
Scheepvaartmuseum in Amsterdam.

Rijsenhout - Aanstaande vrijdag 23
maart draait in de Ontmoetingskerk
aan de Werf het rad van avontuur.
Er mooie prijzen te winnen voor alle leeftijden. Ook wordt een boekenmarkt gehouden waar voor kleine
prijzen spannende, leerzame en oude boeken aangekocht kunnen worden. De avond start om 19.30 uur en
iedereen is welkom.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst ds. J. Vrijhof. Om
10.30u. Plug & Pray.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met ds. mw. J.
Stegeman uit Amsterdam.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zondat 10.30u. dienst olv parochianen mmv Fiore.
Begra Bijbelstudie
In Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 26 maart 20u. evang.
Kees Goedhart.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Bijeenkomst
werk en zorg

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 10u. dienst met ds E.J. Westerman. Organist W. Spaargaren.
Oost: Oosterkerk in ‘t Anker, Oosteinderweg. Zondag 10u. dienst.

Aalsmeer - Combineert u uw baan
met het zorgen voor een familielid of naaste? Dan bent u van harte
welkom op de informatieavond van
het Mantelzorg Steunpunt op dinsdag 27 maart in de Oude Veiling in
de Marktstraat. Tijdens deze informatieavond wordt u geïnformeerd
over de regelingen die voor u van
toepassing zijn en geeft de mantelzorgmakelaar u tips om werk en
zorg zo goed mogelijk te combineren. De bijeenkomst is van 19.30 tot
21.30 uur en is gratis toegankelijk.
Aanmelden is niet nodig. Meer informatie: 020-3335353.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselenweg
116. Zondag diensten om 10u. en
18.30u. met ds. A. van Vuuren.

Samenkomst
jongeren

Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. dienst, ds. J. van Popering.

bRANdwEER
& pOLITIE

lijk langs bij zelfstandig wonende
ouderen. In alle verzorgingshuizen vinden ook activiteiten plaats
waarbij oud en jong elkaar ontmoeten zoals paashazen schilderen, samen ontbijten, liedjes zingen of paasstukjes maken. Samen
een activiteit doen verbindt en
geeft veel plezier. Het zijn waardevolle ontmoetingen waarbij wederzijds respect en begrip ontstaat
tussen jong en oud. Vrijwilligers
van de Zonnebloem afdelingen
Aalsmeer en Kudelstaart brengen
pakketjes rond bij hun gasten.

Gevonden:
- Uiterweg, ter hoogte van nummer 379: Zwart/Grijze cyperse ongecastreerde kater met half zwarte staart
- Hoofdweg, ter hoogte van de Voltastraat: Middelgroot konijn, beige
met wat flauwe dwarsstrepen.
- Julianalaan: Konijn. De kleur is roestbruin.
- Hoofdweg: Rode poes met witte bef en sokjes.
- Oosteinderweg, ter hoogte van nummer 259: Rode kater.

Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Dienst 10u.
Spreker Koos de Meij. Speciale
dienst voor kinderen. Om 19.30u. In
His Presens avond.

huLpdIENsT

www.112.nl

Vermist:
- Freesialaan: Zwarte 4 jaar oude kat, klein en wit. Gechipt en gecastreerd.
- Karperstraat, Nieuw-Oosteinde: Lapjespoes, 9 jaar. Wit gezicht, beetje rood op neus, zwart met rood bovenop haar kop. Wazig rechteroog
vanwege beschadigd hoornvlies. Ze heet Lilo.
- Ophelialaan: Zwarte langharige poes met groene ogen. Zij heeft een
chip. Is 5 jaar oud en heet Lot.
- Ophelialaan/Sportlaan: Cyperse kater met donkere rug en donker
groene ogen. Hij heet Tommy en is 10 jaar oud.
Zie ook op http://amstelveen.dierenbescherming.nl onder gevonden
dieren als u uw huisdier vermist.

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Zondag dienst om 10u. Spreker Dave Wijker. Tevens crèche en peuterdienst.

Vrijwillige hulpdienst
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel: 06-23121211
maatschappelijk werk
Vita welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur
elke werkdag van 8.30-9.30 u, en op
afspraak, tel: 326670.
Ouderenadviseur spreekuur
di., do., vr. 10.00-11.00 u., tel: 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl

Paasgroet 15.000 ouderen
Aalsmeer - Rond feestdagen als
Pasen, wanneer iedereen met familie of vrienden bij elkaar komt,
voelen veel ouderen zich extra
eenzaam en soms zelfs vergeten.

Is uw huisdier
zoek?

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag
10u. samenkomst. Spreker Marc
Chopinsky.
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst, ds. A. Beeftink
uit Kampen en 16.30u. dienst met
ds. D.J.A. Brink.
RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg
Zaterdag om 17u. in Kloosterhof
woordcommunieviering, vg. M. van
Zoelen. Zondag 10.30u. in Karmelkerk euch.viering met ds. L. Seeboldt mmv karmelkoor. Om 14u.
Karmelkerk Poolse dienst met vg
Christoff.
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen dienst.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Zondag 16u. dienst met pastor Jacob Spaans. Organist Michael van
den Bergh.

Aalsmeer - Zondag 24 maart wordt
weer een jongerensamenkomst georganiseerd. Verder gaat gesproken
worden over het thema ‘geschikt of
ongeschikt’. Sander van Willegen zal
spreken, maar er is ook veel tijd voor
muziek en ontmoeting. De God’s Story
band heeft weer goed geoefend, dus
alle reden om te komen! De organisatie hoopt veel jongeren en belangstellenden vanaf 17.00 te ontmoeten in ’t
Anker aan de Oosteinderweg 273.

Paspoort voor
kind(eren)
Aalsmeer - Met ingang van dinsdag
26 juni vervalt de geldigheid van alle kinderbijschrijvingen in paspoorten.
Vanaf die dag moeten kinderen een
eigen paspoort of een Nederlandse
identiteitskaart hebben om naar het
buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen reizen. Heeft uw kind
een eigen document nodig, vraag dat
dan aan voor 1 mei 2012. Meer informatie over het vervallen van de geldigheid van de kinderbijschrijving is
te lezen op www.aalsmeer.nl en www.
paspoortinformatie.nl.

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
openingstijden
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeenten
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
openingstijden loket Wonen,
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn
www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

goede landelijke score voor
het loket Wonen, Welzijn en
Zorg Aalsmeer - Uithoorn

Kwijtschelding gemeentelijke
belastingen en heffingen
onlangs heeft de aanslag van de gemeentelijke
belastingen ontvangen. Als u niet of met moeite de
gemeentelijke belastingen kunt betalen in verband
met uw inkomen, kunt u in aanmerking komen voor
kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen
2011.

Het loket Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ),
het Wmo-loket van Aalsmeer - Uithoorn,
scoort een 20e plek op de Wmo-loket top
100. Dit is de hoogste score binnen de regio
Amstelland-meerlanden.
Stichting VraagWijzer Nederland heeft voor de
derde achtereenvolgende keer een Top 100 van
Wmo-loketten opgesteld. Alle gemeenten van
Nederland zijn benaderd en 26 andere organisaties. Uiteindelijk hebben 202 gemeenten en
organisaties de vragenlijst geheel of gedeeltelijk ingevuld.
Gemeenten en loketten in Nederland zijn voortdurend in ontwikkeling. Naast vragen over de
algemene dienstverlening van het loket, zijn
dit jaar ook vragen gesteld over de Kanteling.
De werkwijze van de Kanteling gaat uit van
de eigen verantwoordelijkheid van de burger.
Daarna van de mogelijkheden binnen het sociale netwerk en de collectieve/algemene voorzieningen binnen de gemeente. Wanneer deze
mogelijkheden geen oplossing bieden, komt het
verstrekken van individuele voorzieningen aan
bod op basis van individueel maatwerk.
De Kanteling zal de komende jaren een grote
rol blijven spelen in de werkwijze van de Wmoloketten. Het Loket WWZ werkt sinds januari
2010 gekanteld. We zijn trots op een 20e plek,
maar blijven de dienstverlening de komende tijd
verbeteren.
Heeft u vragen? Het Loket WWZ is iedere werkdag van 8.30 tot 12.00 bereikbaar op tel. 0297513131.

Start klanttevredenheidsonderzoek loket Wonen, Welzijn en
Zorg Aalsmeer en Uithoorn
in april start de g2, het samenwerkingsverband van de gemeente
Aalsmeer en Uithoorn, met een
klanttevredenheidsonderzoek over
de dienstverlening van het loket
Wonen, Welzijn en Zorg.

Het Loket Wonen, Welzijn en Zorg
biedt ondersteuning aan mensen
met (lichamelijke) beperkingen. Deze
ondersteuning verschilt van persoon
tot persoon. Sommige mensen hebben een scootmobiel of rolstoel nodig,
anderen hebben hulp nodig om het
huishouden te voeren. Deze ondersteuning vindt plaats in het kader van
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
De G2 vindt het belangrijk om te
weten wat cliënten van de dienstverlening van het loket vinden. Wat gaat
er goed en wat kan er beter. Daarom
voert de G2 samen met een onafhankelijk bureau, SGBO, een onderzoek
uit. Het onderzoek betreft een schrif-

telijke enquête, waarin vragen worden gesteld over verschillende aspecten van de ondersteuning. De enquête
wordt in april 2012 verstuurd aan
ongeveer 1.200 willekeurig gekozen
cliënten in gemeente Aalsmeer en Uithoorn. Naar verwachting worden de
uitkomsten van het onderzoek in de
zomer bekend gemaakt.
Wij hopen dat u, als u een vragenlijst
ontvangt, de tijd zult nemen deze in
te vullen en in te sturen. De G2 heeft
immers de mening van de cliënten
nodig om de dienstverlening zo goed
mogelijk te laten aansluiten op de
behoeften.
Voor meer informatie over het onderzoek kunt u terecht bij Judith Ottenheym, beleidsmedewerker Wmovoorzieningen van de G2, tel. 0297513278.
Voor vragen over ondersteuning kunt
u terecht bij het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg. De contactgegevens vindt u
links op deze pagina.

Voor wat betreft de toetsnormen voor kwijtschelding
van de gemeentelijke belastingen (OZB eigen woning,
afvalstoffenheffing, hondenbelasting [alleen voor de
eerste hond] en grafrechten) is de gemeente gebonden aan Rijksnormen die afhankelijk zijn van de gezinssamenstelling. Bij de bepaling of u in aanmerking komt
voor kwijtschelding wordt gekeken naar o.a. de waarde
van een auto die in uw bezit is, het vermogen (waaronder bank- en girosaldi maar ook de waarde van levensverzekeringen, antiek, vorderingen en overige bezittingen e.d.), het netto besteedbare inkomen en de leefsituatie. Huishoudens die hiervoor in aanmerking willen
komen kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente.
Mocht u in aanmerking komen voor kwijtschelding
gemeentelijke belastingen, dan kunt u een verzoekformulier aanvragen bij de afdeling Financiën en
Belastingen van de gemeente Aalsmeer (tel. 0297387527/387533/387551).
Ook voor informatie over kwijtschelding gemeentelijke
belastingen kunt u terecht bij deze telefoonnummers.
Wanneer u in het voorafgaande jaar geheel of gedeeltelijk kwijtschelding toegekend heeft gekregen, krijgt u
ongeveer gelijktijdig met de verzending van de aanslagen gemeentelijke belastingen, het verzoekformulier
automatisch toegezonden. In de gemeente Aalsmeer
wordt geen kwijtschelding verleend voor rioolrechten
(opgenomen in de verordening rioolrechten).
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officiële mededelingen
geldigheid kinderbijschrijVing PasPoort
VerValt met ingang Van 26 juni 2012

gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Ma t/m vr. van 9.00-11.30 uur: vrije inloop.
Wijkraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
afsPraken burgemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fractiesPreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 10 april en 1 mei 2012.
gemeente-info oP Website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
serVicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
schiPhol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl
serVicePunt beheer en uitVoering
ProVincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

Heeft uw bijgeschreven kind een eigen document nodig,
vraag dat aan voor 1 mei 2012. Met ingang van dinsdag 26
juni 2012 vervalt de geldigheid van alle kinderbijschrijvingen in paspoorten. Vanaf die dag moeten kinderen een eigen
paspoort of een Nederlandse identiteitskaart hebben om naar
het buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen reizen. Alle ouders en voogden die kinderen (die jonger zijn
dan 16 jaar) in hun paspoort bijgeschreven hebben staan,
krijgen rond 15 maart 2012 een brief van de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Heeft u een brief
ontvangen, lees deze dan goed. In de brieven staat of uw (nu
nog) bijgeschreven kind voor 1 september 2012 een eigen
document nodig heeft. Is dat het geval, kom dan zo snel
mogelijk maar in ieder geval vóór 1 mei 2012 een paspoort of
identiteitskaart voor uw bijgeschreven kind aanvragen.
Heeft uw bijgeschreven kind vóór 1 september 2012 géén
eigen reisdocument nodig, dan wordt u vriendelijk verzocht
om voor die tijd geen document voor hem of haar aan te
vragen. Dit in verband met de verwachte drukte aan de balies.
Meer informatie over het vervallen van de geldigheid van de
kinderbijschrijving kunt u lezen op www.aalsmeer.nl en www.
paspoortinformatie.nl. Hebt u kinderen in uw paspoort bijgeschreven staan maar geen brief ontvangen, dan kunt u de
brief lezen op www.paspoortinformatie.nl
takkendagen oP Vrijdagen 6 (oost) en 13
aPril (West)
Gemeente Aalsmeer en De Meerlanden gaan op vrijdag 6 april
(Goede Vrijdag) in Aalsmeer-Oost en vrijdag 13 april in Aalsmeer-West (grens tussen Oost en West is de N201) snoeiafval
en takken gratis ophalen. Bewoners kunnen de takken of ander snoeiafval gebundeld voor 7.30 uur op de aanbiedplaats
van de rolemmer neerleggen en het snoeiafval wordt die dag
opgehaald.
Zaterdag 24 maart gratis comPost
Bewoners van Aalsmeer kunnen zaterdag 24 maart gratis
compost halen bij De Meerlanden, Zwarteweg 77, Aalsmeer
tussen 9.00-13.00 uur. Iedere aalsmeerder krijgt maximaal
vier zakken van 20 liter. Legitimatie is verplicht.
de snoeiboot Vaart uit oP Zaterdag 7 aPril
De snoeiboot is inmiddels een begrip op de Aalsmeerse wateren. Ook dit jaar en wel op de zaterdagen 7 april (zaterdag
voor Pasen), 13 en 27 oktober 2012 ligt de boot weer op de
vertrouwde locaties om eilandeigenaren op de Westeinderplas
de gelegenheid te geven hun snoeihout gratis en op een verantwoorde manier af te voeren.
De tijden en locaties:
09.00-12.00 uur: Schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde
13.00-16.00 uur: Baggerdepot Otto aan de doorgang Grote
Brug
Wet algemene bePalingen omgeVingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Kudelstaartseweg 114, het vergroten van de woning en
het kappen van een boom;
- Mijnsheerlyckheid, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Molenpad/Zijdstraat, het aanleggen van kabels en leidingen;

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening, balie 9. Op grond van artikel 7:1 Algemene
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na
de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Aalsmeerderweg 243E, het aanbrengen van een verdiepingsvloer;
- Dorpsstraat 32/Helling 12, het wijzigen van de gevel.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 22 maart 2012.
Verdagen (Verlenging) beslistermijn
aanVraag omgeVingsVergunning
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes
weken verdaagt:
- Zijdstraat 80 (WABO-20120041), ontvangen op 26 januari
2012.
besluit omgeVingsrecht (bor)
De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van vrijdag gedurende twee
weken ter inzage bij afdeling vergunningen en handhaving,
balie 9. Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken,
binnen twee weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze
indienen bij het betreffende bestuursorgaan. Krachtens artikel 4, lid 4, van het Besluit omgevingsrecht (Bor) komen
voor verlening van een omgevingsvergunning waarbij met
toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van
de wet van het bestemmingsplan of de beheersverordening
wordt afgeweken, een dakkapel, dakopbouw of gelijksoortige
uitbreiding van een gebouw in aanmerking.
Voornemen tot het verlenen van een omgevingsvergunning
met toepassing van een afwijking krachtens artikel 4, lid 4,
van de Bor:
- Schoorsteen 56, het vergroten van de woning d.m.v. het
plaatsen van een dakuitbouw op de 1e verdieping aan de
achterzijde (WABO-20120060).
Welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 9, tel. 0297387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen
omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen
2 weken.
Publicatie melding artikel 8.40 Wet
milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij van de volgende inrichtingen een melding
ingevolge art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben ontvan-

gen. Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht op
grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In de
plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene
regels en voorschriften uit het genoemde Besluit.
Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam
: Plant Trend B.V.
Adres
: Hornweg 242
Plaats
: 1432 GT Aalsmeer
Datum
: 12 maart 2012
Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam
: Flora Holland
Adres
: Legmeerdijk 313
Plaats
: 1431 GB Aalsmeer
Datum
: 12 maart 2012
De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep
tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening.
ter inZage bij de afdeling dienstVerlening,
balie 5 ( Week 12)
t/m 22 mrt Vastgesteld wijzigingsplan ‘Kudelstaart – parkeerterrein Robend”;
t/m 22 mrt Vastgesteld bestemmingsplan ‘Spoorlaan’;
t/m 23 mrt Evenementenvergunning: een vlooienmarkt op
zondag 26 februari 2012 van 10.00–16.30 uur
in sporthal Bloemhof te Aalsmeer;
t/m 27 mrt APV Vergunning: Drank- en Horecawet aan VOF
’t Schouwse Hof;
t/m 30 mrt Verkeersbesluit 2011/15238 - M&R & Verkeersbesluit 2011/15239 - M&R;
t/m 2 apr Kermis op de Wim Kandreef van 4 t/m 9 april
2012 van 14.00–22.00 uur;
t/m 4 apr Exploitatie vergunningen verleend aan: Oriëntal
Paradise, Kudelstaartseweg 64 te Kudelstaart;
Pasta Vino, Weteringstraat 10 te Aalsmeer;
t/m 4 apr Exploitatie en terrasvergunning: verleend aan
The Beach, Oosteinderweg 247A te Aalsmeer;
t/m 4 apr Terrasvergunning: Sfinx, Ophelialaan 89 te Aalsmeer;
t/m 5 apr Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Hornmeer’;
t/m 5 apr Bekendmaking vaststelling ‘Masterplan Herenweg’;
t/m 5 apr Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Stommeer’;
t/m 11 apr Standplaatsvergunning: de verkoop van oliebollen in december op het Pompplein;
t/m 12 apr Ontheffing sluitingstijd: de nacht van 16 op 17
maart 2012 tot 02.00 uur aan Eetcafé ’t Holland
Huys;
t/m 16 apr Besluit financiële tegemoetkomingen voorziening maatschappelijke ondersteuning Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn 2012;
t/m 16 apr Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning;
t/m 19 apr Evenementenvergunning: het plaatsen van twee
springkussens en een tap op Koninginnedag in
de Chrysantenstraat op 30 april 2012;
t/m 20 apr Verkeersbesluit 2012/959 - M&R;
t/m 26 apr Ontwerp 3e Partiële Herziening Uitwerkingsplan
“Nieuw-Oosteinde 3, deel 1”;
t/m 27 apr Evenementenvergunningen: Buitenspeeldag,
Graaf Willemlaan en de Proosdijstraat op 13 juni 2012 van 13.00-18.00 uur; Stamboek Zomerbijeenkomst, Kolenhaven, op 26-29 juli 2012;
Triathlon Aalsmeer, Hornmeer op 26 augustus
2012 van 05.00-17.00 uur.

Voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

Bouwproject De Tuinen van
Aalsmeer in zwaar weer

Aalsmeer - Net als vele andere bouwprojecten verkeert het project De Tuinen van Aalsmeer door
de aanhoudende economische crisis in zwaar weer. De nieuwe prognoses voorspellen bij ongewijzigd
beleid een miljoenenverlies aan het
einde van de rit. Projectwethouder Ulla Eurich: “Wij willen daarom door een extern bureau grondig laten kijken naar álle opties die
we hebben om de risico’s en verliezen voor de gemeente zoveel mogelijk te beperken.” De slechte prognoses waren voor het college aanleiding om te besluiten tot een second
opinion. Wethouder Ulla Eurich: “We
willen het gehele project tegen het
licht houden. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan het aanpassen
van de planning van het gehele project of van verschillende delen. Ook
is het mogelijk om minder of andere typen woningen te bouwen. Het
zou onverstandig zijn om deze overwegingen nu niet te maken. Op deze manier willen we komen tot strategische keuzes, waardoor de financiële risico’s voor de gemeente zoveel mogelijk worden beperkt.”
Vooralsnog zal daarom geen extra
krediet aan de gemeenteraad worden gevraagd. Met het huidige krediet kunnen de werkzaamheden die
voor de komende maanden staan
gepland, worden bekostigd. De uitkomsten van de second opinion

- Oosteinderweg 380, het bouwen van een schuur;
- Perronzijde 19, het vergroten van de woning;
- Robend/Wetenschapperpad, het aanleggen van kabels en
leidingen.
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure

worden tegen de zomer verwacht.
Na de zomer zullen college en raad
bepalen hoe zij verder willen gaan
met de verschillende deelprojecten.
Achtergrond
Begin 2006 werd door de gemeenteraad het startschot gegeven voor het project ‘De Tuinen van
Aalsmeer’, de herinrichting en ontwikkeling van het gebied van en
rond de oude N201. De verlegging
van de N201 bood toen de unieke
kans om de twee dorpshelften aan
weerskanten van de Burgemeester Kasteleinweg weer aan elkaar
te verbinden en de oude dorpsstructuur in ere te herstellen. Onder
de naam ‘De Tuinen van Aalsmeer’
werden plannen gemaakt voor circa 350 woningen in de deelgebieden Polderzoom, Spoorlaan, Zwarteweg en Opheliahof. Ook de aanleg van de Nieuwe Aalsmeerderlaan
(Noordvork) behoort tot dit project.
De gemeente Aalsmeer richtte destijds samen met projectontwikkelaar
Bohemen Ontwikkelbedrijf &2=1 BV
op om deze plannen vorm te geven.
Maar de wereld ziet er nu, zes jaar
na dato, geheel anders uit. De aanhoudende economische crisis zorgt
ervoor dat consumenten huiverig
zijn om zich zwaar in de schulden
te steken voor een nieuwe woning.
Ook banken zijn terughoudend bij
het verstrekken van hypotheken

aan particulieren. Daarbij komt dat
de openstelling van de nieuwe N201
aanzienlijk is vertraagd, waardoor
de realisatie van de plannen alsmaar
moet worden uitgesteld. Dat alles
zorgt voor aanzienlijke negatieve effecten op het projectresultaat.
Desondanks wordt er hard gewerkt
aan de voortgang van de plannen.
Visiedocumenten en bestemmingsplannen zijn vastgesteld of in voorbereiding. Tijdens verschillende informatieavonden zijn omwonenden
en het brede publiek geïnformeerd
over wat er staat te gebeuren. De
woningen van deelgebied Spoorlaan staan op dit moment in de verkoop. De bouw van deze woningen
gaat gewoon door. Naar verwachting wordt in mei met de bouw van
de modelwoning begonnen.

Bijpraten op vergadering PACT
Aalsmeer - Dit jaar vond de jaarvergadering van PACT (samenwerking tussen Groen Links, D66 en
PvdA) plaats op woensdag 14 maart
in de grote bovenzaal van de Oude Veiling. De opkomst was goed
en om 20.00 uur opende voorzitter Quinten Bunschoten, de vergadering. Er moesten zestien agendapunten besproken worden dus
na goedkeuring van het jaarverslag en het financiële verslag over
2011, gingen de aanwezigen snel
aan de slag. Eén van de zaken die
aan de orde kwam was de website.
Een werkgroep van leden gaat kijken naar de manier waarop PACT
Aalsmeer op het internet aanwezig

Dikke stam bij
nieuwe boom

Kudelstaart - Eind vorig jaar is
onverwacht een boom omgezaagd
aan de Bilderdammerweg. Bomen
worden natuurlijk niet zo maar verwijderd, dus waarschijnlijk was dit
exemplaar niet gezond meer. Eind
vorige week is tot grote vreugde van omwonenden een nieuw
boompje geplant. Met het ontluikende voorjaar in het verschiet, zal
de boom snel groter groeien. De
bewoners hebben hier echter wel
enige vraagtekens bij. Na het omzagen van de boom, is de stronk
ongemoeid gelaten. De stam met

waarschijnlijk een behoorlijke bos
wortels zit nog in de grond. Is er
wel ruimte voor de nieuwe boom
om groter te groeien en hoe wordt
zonder de nieuwe aanplant te beschadigden de stronk verwijderd?
Vol spanning wordt een tweede
bezoek van medewerkers van de
Meerlanden afgewacht!

is. Namens de werkgroep gaf Stephan Jourdan een presentatie over
de website. Willem Kikkert voerde
het woord namens de PACT fractie
over de politieke ontwikkelingen in
Aalsmeer. Zo kregen de PACT leden
informatie over onder meer grondexploitaties en de samenwerking
tussen Aalsmeer en Amstelveen. Interessant was verder zijn uitleg over
het werken aan de zorg over en ondersteuning aan kwetsbare groepen
in de samenleving. Hierover vindt
binnenkort in het gemeentehuis een
informatief beraad plaats. Daarna

was het woord aan wethouder Ulla
Eurich. Zij gaf een presentatie over
haar werk. Ulla Eurich heeft de portefeuilles jeugd en jongeren, onderwijs en kinderopvang als ook jeugdzorg. Ook gaat zij onder andere over
Schiphol, wonen, huisvesting en
duurzaamheid en natuur. Per portefeuille-onderdeel gaf zij een toelichting op de activiteiten in het afgelopen jaar. Maar zij keek ook in
de toekomst. Om namelijk de bezuinigingen vanaf 2013 op te kunnen
vangen , wordt op alle fronten gezocht naar vernieuwing.
Om elf uur sloot de voorzitter de geanimeerde vergadering.

Hoge score voor WMO-loket
Aalsmeer - Het Loket Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ), het Wmo-loket van Aalsmeer en Uithoorn, heeft
een 20e plek gescoord op de Wmoloket Top 100. Dit is de hoogste score binnen de regio AmstellandMeerlanden. Stichting Vraag Wijzer
Nederland heeft voor de derde achtereenvolgende keer een Top 100
van Wmo-loketten opgesteld. Alle
gemeenten van Nederland zijn benaderd en 26 andere organisaties.
Uiteindelijk hebben 202 gemeenten
en organisaties de vragenlijst ingevuld. Gemeenten en loketten in Nederland zijn voortdurend in ontwikkeling. Naast vragen over de algemene dienstverlening van het loket, zijn nu ook vragen gesteld over
de Kanteling. De werkwijze van de

Kanteling gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van de burger.
Daarna van de mogelijkheden binnen het sociale netwerk en de collectieve en algemene voorzieningen
binnen de gemeente. Wanneer deze
mogelijkheden geen oplossing bieden, komt het verstrekken van individuele voorzieningen aan bod op
basis van individueel maatwerk. De
Kanteling zal de komende jaren een
grote rol blijven spelen in de werkwijze van de Wmo-loketten. Het Loket WWZ werkt sinds januari 2010
gekanteld. Het loket is trots op de
20e plek, maar blijft voornemens de
dienstverlening de komende tijd te
verbeteren. Het Loket WWZ is iedere werkdag van 8.30 tot 12.00 uur
bereikbaar via 0297-513131.
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Geen bingo meer!

Zaterdag Vriendschap 30+
pub in café de Praam open
Aalsmeer - “Het is verschrikkelijk jammer, maar er mogen op last
van de gemeente geen bingo-avonden meer gehouden worden in de
Praam. Dit in verband met mogelijke gokverslaving. Wij vroegen nota
bene 50 eurocent per bingolot.” Aan
het woord Henk Sietsema van het
café in de Zijdstraat, die behoorlijk
boos is over dit besluit. “En straks
mogen de inwoners wel gaan gokken in het casino? Heel vreemd. Bij
ons gaat het tijdens de bingo-avonden vooral om de gezelligheid. We
gaven kleine prijzen weg. Heel zuur
dat deze gezelligheid onze klanten ontnomen wordt.” Uiteraard is
Sietsema niet van plan bij de pakken neer te gaan zitten. Het is op
zoek gegaan naar andere gezelligheid. De hele maand april wordt nu
Aalsmeerse bandjes de gelegenheid gegeven om in de Praam op
te treden op een donderdagavond
van 21.00 tot 23.00 uur. Bandjes die
van zich willen laten horen, kunnen dit laten weten via sietsema@
cafedepraam.nl. Verder presenteert

het café natuurlijk weer de wekelijkse Praam programmering met
veel muziek en vertier voor diverse leeftijden. Vrijdagavond 23 maart
wordt een dance-avond georganiseerd met achter de knoppen de
Aalsmeerse DJ Henk. Zaterdagmiddag presenteert de Praam weer een
estafette middag met gast DJ. Ook
kinderen zijn welkom. Zij worden
welkom geheten in de kidsboetclub. Zaterdagavond 24 maart staat
gereserveerd voor oud barman van
de beginperiode van de Praam: Robert Jan Vriend. Hij zal deze avond
samen met Esther Raadschelder
de Vriendschap runnen. De Vriendschap 30+ pub bevindt zich achter
in de Praam. De ingang is via het
Praamplein. Vanaf 21.00 uur is iedereen van harte welkom. Eind van
deze maand, op zaterdag 31 maart,
organiseert de Praam een Spaanse
avond met lekkere tapas en Spaanse muziek. DJ Jochem van Leeuwen
neemt plaats achter het draaimeubel en live-optredens staan op het
programma. De toegang is gratis.

Aalsmeerse band naar Hilversum

Red Maddies in voorronde
Clash of the Cover Bands
Aalsmeer - Vrijdag 23 maart en
zaterdag 24 maart vindt in resp.
podiumcafé de Vorstin in Hilversum en Podium Duycker in Hoofddorp de derde en vierde voorronde plaats voor het nieuwe seizoen van de grootste bandcompetitie The Clash of the Cover Bands
voor de regio Noord-Holland, ZuidHolland, Utrecht en Flevoland. Vier
bands gaan per voorronde de muzikale strijd met elkaar aan voor een
plaats in de regionale finalerondes en worden in twee categorieen beoordeeld: door de vakjury en
door het publiek. In beide categorieën plaatsen de winnaars zich direct voor de regionale finalerondes.
Op vrijdag in Hilversum gaan Sexual Chocolate, Dreyfus, Ogopogo en
The Red Maddies uit Aalsmeer strij-

den om een plaats in de finale. Zaterdag gaan in Hoofddorp de spots
aan voor Sugar Boy and the Sinners,
Southem Train, De Wet en Maverick.
Podiumcafé de Vorstin in Hilversum
is open vanaf 20.00 uur, het programma begint om 21.00 uur. Podium Duycker in Hoofddorp opent
vanaf 18.30 uur, hier begint het programma om 19.30 uur. Publiek is uiteraard van harte welkom.
The Clash of the Cover Bands is in
de afgelopen acht jaar uitgegroeid
tot de grootste bandcompetitie van
de Benelux. Jaarlijks vinden er tientallen spectaculaire events plaats
die ruim 60.000 bezoekers trekken. Speel jij ook in een coverband
en zijn jullie klaar om de Benelux te
veroveren? Geef je dan nu op via
www.theclashofthecoverbands.com.

STAGE
MUSIC SHOP
Tijdens de eerste bandjesavond trad onder andere Blood, Sweat en Kiers op.

Zaterdag voor tweede maal in 7Street

Indoor bandjesavond met
Wesley Klein en dj Kees

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
24 maart wordt voor de tweede maal
een indoor bandjesavond gehouden
in 7 Street in het Crown complex
aan de Van Cleeffkade. Dit maal
trakteren de ondernemers in de horecaruimten op de bekende DJ Kees
Markman. De Aalsmeerder heeft al
menig feest van passende en dansbare muziek voorzien en is op zijn
vijftigste verjaardag geridderd in de
orde van de gouden draaitafel en
kreeg onlangs de SPIE-orde uitgereikt. Waar Kees komt, is het feest.
Maar de bandjesavond biedt nog
meer. De band Alive uit Volendam
komt optreden en deze zesmansformatie presenteert een veelzijdig repertoire, zowel rock als pop en Nederlandstalige songs brengen deze
conservatorium studenten ten gehore. Bezoekers worden uitgenodigd door zangeres Iris van kempen,
zanger Robin van Veen, drummer

Paul Castricum, bassist Wim Westendorp, toetsenist Bart Spruit en
gitarist Lex Pantelic. In het Hollandse café gaan de spots aan voor Wesley Klein. Deze Nederlandse zanger
verwierf bekendheid door het winnen van de talentenjacht Popstarts
van SBS in 2010. Als prijs kreeg hij
een platencontract, een trofee en
de eerste versie van zijn eerste single ’You raise me up’. Wesley heeft
veel optredens, maar voor Aalsmeer
heeft hij een plaatsje in zijn agenda
ingeruimd.
En tijdens deze indoor bandjesavond worden bezoekers uitgenodigd zelf ook te gaan optreden.
Kom meezingen met de Jij band en
wie weet wordt je ontdekt! De indoor bandjesavond begint zaterdag
weer om 20.00 uur en de toegangsprijs is opnieuw schappelijk gehouden, 4,50 euro per persoon. Iedereen vanaf 21 jaar is welkom.

Soulsisters en Laura Fygi
in het Crown Theater
Aalsmeer - Op vrijdag 23 maart komen de Soul Sisters optreden in het
Crown Theater en zaterdag 24 maart
is het podium in Aalsmeer voor Laura Fygi. Beide voorstellingen beginnen om 20.00 uur in het theater aan
de Van Cleeffkade. De toegang bedraagt resp. 32,50 euro en 29,50 euro per persoon. De Soul Sisters zien
er betoverend uit, hebben dijken
van stemmen en zijn één voor één al
jaren enorme fan van soul- en discomuziek. De dames raken je, met
hun swingende zwarte ziel, regelrecht in je hart. De Soul Sisters beperken zich niet alleen tot de golden oldies van Aretha Franklin, Chaka Khan, Tina Turner, Gladys Knight
en The Supremes, maar durven zich
ook schaamteloos te meten met megasterren zoals Beyoncé, Amy Winehouse en Alicia Keys. Stilzitten in
de rode pluche stoelen is deze vrijdag geen optie, want de Soul Sisters
worden begeleid door een fantastische live band, onder leiding van
Iwan van Hetten. Zaterdag 24 maart
is het podium van het Crown Theater voor Laura Fygi. Voor de eerste keer in haar kleurrijke carrière heeft Laura Fygi een album met
bigband opgenomen en daarmee
is een droom werkelijkheid geworden. ‘The best is yet to come’, een
veelzeggende titel, waarmee Laura
knipoogt naar haar 20-jarig jubileum als soloartieste en tegelijkertijd

vooruitblikt op wat nog allemaal van
haar verwacht kan worden.
Volgende week: Dutch Eagles
Volgende week vrijdag 30 maart
presenteert het Crown Theater The
Dutch Eagles, This is Hotel California too! The Dutch Eagles spelen naast het reportoire van The Eagles ook nummers van ‘new kids in
town’ als Steely Dan, Steve Miller en
Crosby, Stills, Nash & Young. Historische hits die nauw verbonden zijn
aan The Eagles en hun tijdperk. Stuk
voor stuk even virtuoos en meeslepend vertolkt als de originele versies. De toegang bedraagt 24,50 euro per persoon. Een vooruitblik van
voorstellingen die ook binnenkort
te zien zijn: Vrijdag 6 april het tijdloze en altijd intrigerende toneelstuk ‘Wie is er bang voor Virginia
Woolf?’ en zaterdag 7 april genieten
van topmuziek van de golden years
met A Tribute to Cliff & The Shadows
door Jimmy Jemain & The Rapiers
uit de UK.
Kaarten voor de Soul Sisters, Laura Fygi, The Dutch Eagles, Virginia
Woolf en Cliff Richard Tribute zijn
te bestellen via www.crowntheateraalsmeer.nl of telefonisch via 09001353. Kaarten kunnen ook op de
avond zelf aan de zaal gekocht worden. Vanaf 19.00 uur staan vrijwilligers hiervoor klaar. Alle voorstellingen beginnen om 20.00 uur.

NIEUW:

AANRADER:

Keyboard ‘Casio’
CTK 240
€ 129,00
AANBIEDING:

Discolichtset

(4 lampen + koffer)

VAN 289,00
VOOR

Klassieke gitaar
‘Motion’
(mat)

€ 69,00

HANDIG:

Stemapparaat
€ 265,00 ‘Aroma’ (clip)

€ 19,95

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
INFO: WWW.STAGEMUSIC.NL

Of the Record in Bacchus
Aalsmeer - Vrijdagavond 23 maart
is het tijd voor de inmiddels vijfde Of
the Record en mogen de langspeelplaten weer onder het stof vandaan
gehaald worden en meegenomen
naar Bacchus. Op het podium staat
een Technics draaitafel uit 1978
voorzien van nieuwe naald. Draai
dat ene nummer of die plaatkant
die zoveel betekend heeft voor jou
en vertel het verhaal van die ene vakantie en die verloren liefde, dat ene
nummer in de disco waarop eindeloos gedanst werd om de ander te
imponeren. Dat bijzondere avontuur
in de auto van een vriend. Kortom
een trip langs memory lane gedeeld
met het aanwezige publiek. Zou er
weer een spiegelbol zijn? Cultureel
café Bacchus in de Gerberastraat
gaat open om 21.00 uur, Of the Record is vanaf 21.30 uur. De toegang
is gratis.
Zaterdag filmavond
Zaterdag 24 maart presenteert Bacchus weer een recente kwaliteitsfilm! Kom ook kijken en luisteren.
Bioscoop Bacchus gaat open om
20.30 uur. Aanvang film 21.00 uur.
Entree 3,50 euro per persoon.

Zondag wereldverteldag
In het kader van wereldverteldag
komen op zondagmiddag 25 maart
de vertellers van Vertelkring De
Schatkist naar cultureel café Bacchus met een verhalen-voorstelling.
Wereldwijd worden er op of rondom
20 maart verhalen verteld met als
thema voor het jaar 2012: Bomen.
De zes vertellers hebben elk een
mooi, grappig, spannend of een fantasieverhaal waar bomen de hoofdrol in spelen. Elk verhaal duurt circa
10 minuten en wordt muzikaal omlijst. Tussendoor wordt er een pauze
ingelast zodat er ook gelegenheid is
voor een praatje en een drankje.
Geschikt voor kinderen vanaf 10
jaar onder leiding van een volwassene. Bacchus gaat zondag open
om 14.00 uur. Aanvang programma:
vanaf 14.30 uur. Toegang gratis.
Jazz en theater
Volgende week vrijdag 30 maart
presenteert Bacchus Pierre’s Jazz
Bacchanaal rond de bekende trompettist Louis Armstrong en zaterdag
31 maart verzorgt Daniel Roos een
muzikale theatershow, getiteld Inmusication.

Fakurafest met optredens
vier bands in de N201

Aalsmeer - Fakurafest wordt aanstaande zaterdag 24 maart voor de
tweede keer georganiseerd door
de N201 en de Aalsmeerse ontwerper Mike Jungeling. Het wordt deze
keer nog nét even iets groter aangepakt! Ook deze keer zal het werk
van Mike te zien zijn. Zijn ontwerpen zijn geïnspireerd op de Japanse folklore en legendes die ook wel
bekend staan als Yokai. Er komen
vier keihard beukende bands spelen: The Charm The Fury, Wolfhunters, Secret Handshake Club en Aliases. De Amsterdamse metalcore
band The Charm The Fury staat bekend om haar duizelingwekkende
composities. Wolfhunters is een begrip in de regio en staat bekend om
haar energieke optredens en hun
muzikale mix van punk, stoner en
progressive rock. De Secret Handshake Club is een energieke, afwis-

selende band met vele elementen
uit verschillende genres. De headliner van de avond is de Engelse band
Aliases, die de grenzen van het metal genre opnieuw definieert door te
experimenteren. Tussen de bands
door zal techno-DJ Void Pointer
de stilte tegengaan en na alle optredens kunnen de bezoekers nog
lekker even doorfeesten tot diep in
de nacht op muziek van DJ’s Keen,
50Cal en Mad Mikey. Keen zal na de
bands een set met visuals en elektronisch geweld verzorgen, waarna
50Cal en Mad Mikey het feest zullen
afsluiten met knetterharde dubstep.
Fakurafest wordt ook dit keer weer
een legendarisch feest, dus zorg dat
je er bij bent! Fakurafest begint zaterdag om 20.00 uur in de N201 aan
de Zwarteweg 90, duurt tot 04.00
uur en de entree bedraagt 10 euro
per persoon.

Muziek/Toneel/Film
Vrijdag 23 maart:
* Soulfeest met Soul Sisters in
Crown Theater Aalsmeer v/a 20u.
* Praamavond met dj in café de
Praam, Zijdstraat vanafa 22u.
* Off the record, plaatjes draaien in
Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
Zaterdag 24 maart:
* Indoor-bandjesavond in 7 Street,
Crown Centre, Van Cleeffkade met
DJ Kees Markman, zanger Wesley
Klein en bands Alive en Jij v/a 20u.
* Laura Fygi met bigband in Crown
Theater Aalsmeer. Aanvang: 20u.
* Fakurafest met live 4 beukende
bands in N201, Zwarteweg v/a 20u.
* De Vriendschap, 30+ café in de
Praam, Zijdstraat open met dj. Ook
feest in de Praam met dj v/a 22u.
* Concert 10 jaar De Marconisten in
Spant, Leimuiden v/a 20.15u.
* Rijzenspelers brengen ‘Bedgeheimen’ in De Reede, Rijsenhout v/a
20u. Ook 30 en 31 maart.
* Recente film in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
Zondag 25 maart:
* Voorstelling Bende van de Korenwolf in Crown Theater Aalsmeer,
Van Cleeffkade. Aanvang: 14u.
* CD-presentatie stichting Saz in
The Shack, Schipholdijk 253 in Oude Meer vanaf 14u.
Donderdag 29 maart:
* Klucht ‘De flat van Jet’ door Tobo in
Noorddamcentrum, Bovenkerk. Ook
30, 31 maart en 1 april. Aanvang alle avonden 20.15u.
* Zangers Déon Leon en Jermaine
Fleur in Blitzz, Marktstraat v/a 21u.
Vrijdag 30 maart:
* The Dutch Eagles in Crown Theater Aalsmeer, Van Cleeffkade, 20u.
* Jazz-bacchanaal over Louis Armstrong in Bacchus, Gerberastraat
vanaf 21u.
Zaterdag 31 maart:
* Daniel Roos live in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
Exposities
Zaterdag 24 maart:
* Crash museum aan Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug open
van 11 tot 16u.
Zondag 25 maart:
* Opening nieuwe expositie met
beelden, schilderijen en glaskunst
in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Zaterdag voorbezichtiging.
Open beide dagen 13 tot 17u.
Tot en met 19 april:
* Frits Vogel 80 jaar, recent werk uit
Bali, in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open donderdag tot en met
zondag 14-17u.
* Sprookjesportretten door kinderen
uit Rusland op Kinderkunstzolder
in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat.
Open iedere do. t/m zo. 14-17u.
Tot en met 31 maart:
* Foto- en gedichtententoonstelling in bibliotheek Marktstraat en
Boekhuis, Zijdstraat. Thema: Vriendschap.
Tot eind april:

* Expositie Aalsmeers Schilders Genootschap in gangen zorgcentrum
Kloosterhof, Clematisstraat.
Diversen.
Donderdag 22 maart:
* Ouderensoos Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 14u.
* Thema-middag OVAK over AED in
buurthuis Roerdomplaan v/a 14u.
* Spelavond in café de Praam, Zijdstraat vanaf 18u.
* Sjoelcompetitie in dorpshuis De
Reede, Rijsenhout v/a 20u.
* Klaverjassen BV De Oude Spoorbaan in ‘t Anker, Oosteinderweg
273a vanaf 19.30u.
Vrijdag 23 maart:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Rad van avontuur en boekenmarkt
in Ontmoetings Rijsenhout, 19.30u.
Zaterdag 24 maart:
* Kledingbeurs in Dorpshuis Kudelstaart. Verkoop: 12-14.30u.
* Boomplantdag De Bovenlanden op
land van Spaargaren in Oost. Aanmelden: 327577 of 320713.
24 en 25 maart:
* Westplas wandeltochten. Start zaterdag en zondag vanaf 9u. bij Healthclub, Beethovenlaan 114.
Zondag 25 maart:
* Vertelkring De Schatkist in Bacchus, Gerberastraat v/a 14.30u.
* Talk of the Town met Cathy van der
Meulen en Ivo Blom in de Oude Veiling, Marktstraat v/a 15.30u.
Dinsdag 27 maart:
* Open huis Open Hof Kerk in ‘t Baken, Sportlaan van 10 tot 11.30u. Iedere dinsdag.
* Darten in het Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 28 maart:
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30u. in
Mikado, Catherina Amalialaan.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Lezing over kunst bij Nivon in
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan
vanaf 20u.
Donderdag 29 maart:
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Kaarten bij Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Vrijdag 30 maart:
* Paasbingo bij Flora in clubgebouw
Wim Kandreef vanaf 20u.
Zaterdag 31 maart:
* Thema-middag over Indië in Boekhuis, Zijdstraat vanaf 11u.
31 maart en 1 april:
* Kom in de Kas in Aalsmeer, zaterdag en zondag van 10 tot 16u.
Vergaderingen
Maandag 26 maart:
* Bijeenkomst wijkraad De Dorper
in De Binding, Zijdstraat v/a 19.30u.
Donderdag 29 maart:
* Beraad en Raadsvergadering in
gemeentehuis. Aanvang: 20u.
Zaterdag 31 maart:
* Info-middag over project Molenpad en Zijdstraat in Boekhuis Centrum. Van 14 tot 16u.

Zaterdag eerste voorstelling

Toneel van Rijzenspelers
‘Bedgeheimen’ in Reede
Rijsenhout - Toneelvereniging de
Rijzenspelers speelt op 24, 30 en 31
maart ‘Bedgeheimen’ van Haye van
der Heyden. Dit is weer een nieuwe
uitdaging voor de talentvolle spelers
die de afgelopen jaren een breed
scala aan stukken heeft gespeeld.
‘Bedgeheimen’ is de meest recente
komedie die Haye van der Heyden
in 2010 nog in de Nederlandse theaters bracht. Huwelijk, verhoudingen, geluk, liefde, partnerruil, overspel en onzekerheid het komt allemaal in rap tempo voorbij in Bedgeheimen. Er staat dan ook niet voor
niets ‘relatiekomedie’ als ondertitel vermeld. Haye van der Heyden
weet als geen ander om daar met
rake bewoordingen, prachtige korte dialogen en scherpe zinsneden te
prikkelen, ontroeren of te laten generen. In deze komedie gaat het om
twee echtparen waar het vuur van
het huwelijk is beland in futloosheid
en sleur. De wil om er nog iets van
te maken is wel aanwezig, maar of
de scherven nog zijn te lijmen en
de pogingen voor verzoening zinvol
zijn, valt te betwijfelen. Twijfel, midlife en aanvaarding van een onont-

koombaar lot staan in dit stuk lijnrecht tegenover passie, ontdekking,
lust en liefde. Twee stellen die vechten tegen zichtbare en onzichtbare elementen en vooral tegen zichzelf en het ouder worden. Daar tegenover twee jonge mensen in de
kracht van het leven en het prille
ontdekken van… de liefde. Prima
ingrediënten voor een stuk in twee
bedrijven. Een stuk om je plezierig
te laten verrassen en mee te slepen
in hetgeen in rap tempo voorbij zal
komen. Wellicht is er herkenning of
gewoon een onbedaarlijke lach. De
Rijzenspelers hebben een behoorlijke inbreng gehad om het stuk zich
te laten passen als een comfortabele jas van goede snit. De regie is in
handen van Remco Brandt.
Kaarten zijn gemakkelijk verkrijgbaar via e-mail: reserveren@rijzenspelers.nl, via internet: www.rijzenspelers.nl, maar ook telefonisch:
0297-327840 en voor de late beslisser: gewoon aan de kassa van
dorpshuis De Reede, Schouwstraat
14. De voorstellingen beginnen zowel op vrijdag als zaterdag om 20.15
uur.
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recensie

Verkoop-expositie met werken
van Helmut Newton in Blitzz
Aalsmeer - Om 16.00 uur op zondag
25 maart wordt in Blitzz in de Marktstraat een expositie geopend met werken van de topfotograaf Helmut Newton. Helmut Newton was een DuitsAustralisch fotograaf. Op achttienjarige leeftijd (1938) ontvluchtte de Joodse Helmut zijn geboorteland Duitsland, vanwege de opkomst van het
nationaalsocialisme en arriveerde in
Singapore. Daar werkte hij enkele jaren als persfotograaf voor de Engelse
krant The Straits Times. In 1940 trok
hij naar Australië, deed vijf jaar dienst
in het Australische leger en verwierf
de Australische nationaliteit in 1946.
Hij ontmoette er de actrice June Brunell die als model voor hem poseerde
en in 1948 zijn echtgenote werd. June Newton zou later in de voetsporen
van haar man treden en in 1970 onder
het pseudoniem Alice Springs een fotografie carrière beginnen. Na vele reizen naar Europa en jobs voor de Britse en Australische Voque, verhuisde
Newton begin jaren zestig naar Parijs. Daar zou hij de volgende decennia als modefotograaf werken voor de
Franse editie van Vogue. In 1971 werd
een hartaanval hem bijna fataal. Vanaf
dat moment zou zijn werk persoonlijker
worden. Helmut en June verhuisden in
1981 naar Monaco en brachten vanaf
toen de winters door in Los Angeles.
In 2004 kwam Helmut Newton om het
leven bij een verkeersongeval, mogelijk ten gevolge van een hartstilstand.
Helmut Newton was een inspiratiebron
voor ieder die zich bezighoudt met
mode- en glamourfotografie. Newton
speelde met het gegeven ‘mode is kle-

ding en kleding bedekt naaktheid’. Als
geen ander speelde hij met de grenzen tussen modefotografie en erotiek, waarbij in veel van zijn werken de
vrouw juist als fier en trots wordt vastgelegd. Terugkerende thema’s in zijn
werk zijn: De nacht, het Nazisme en de
grote vrouw. De hoge hak is dan ook
zijn handelsmerk geworden als symbool voor kracht, uitdaging en macht.
Zijn foto’s worden wel gezien als erotisch getint, choquerend, prikkelend
en uitdagend. Tegenstanders verweten hem ook wel voyeurisme en pornografie. Toch kan men er niet omheen
dat de foto’s van Helmut Newton zonder uitzondering esthetisch en smaakvol zijn. De werken van Helmuth Newton in Blitzz zijn ook te koop. Iedereen
is welkom om zondag vrijblijvend een
kijkje te komen nemen.
Live music en dj’s
Vanaf donderdag 29 maart presenteert de bar-dancing een nieuw concept. Déon Leon (popstarts en Sunday
night fever) komt deze avond optreden, evenals Jermaine Fleur (x-factor)
van zich gaat laten horen. De zangers
worden begeleid door de Leo Lauffer Band. Elke week komt een andere
bekende of opkomende artiest optreden. Vanaf 21.00 uur is iedereen welkom deze spetterende live shows mee
te maken. De toegang bedraagt 5 euro
per persoon. Elke vrijdag en zaterdag
presenteert Blitzz swingende avonden
met dj’s van onder andere Radio Decibel en Cooldown Café. Het is veelal
druk, dus kom op tijd. Toegang voor iedereen vanaf 18 jaar.

CD-presentatie stichting Saz
Oude Meer - Zondagmiddag 25 maart
organiseert stichting Saz de release van
het benefiet album ‘29 years, 29 songs’.
Een dubbelaar met een scala aan binnenlandse en buitenlandse artiesten van formaat. In maart 2004 overleed Saskia, Saz, op 29 jarige leeftijd
aan de gevolgen van kanker, volksvijand nummer één! In de periode tijdens
haar ziekte vond Saz het verschrikkelijk om vast te stellen dat er met name voor zieke kinderen en hun naaste maar bitter weinig mogelijkheden
waren om hun tijd, vaak maar enkele
dagen, zo dragelijk mogelijk te maken.
To honour the life of Saz hebben haar
naasten stichting Saz opgericht. Deze
stichting houdt zich voornamelijk bezig met het werven van fondsen voor

goede doelen die de steun kunnen dragen van Saz. Helaas worden vele mensen zelf, of in hun naaste omgeving, getroffen door deze ziekte of hebben een
dierbare verloren hieraan. Stichting Saz
is een project die rechtstreeks steun
biedt daar waar het nodig is, en daarom
is het zo belangrijk dat er heel veel van
deze CD’s verkocht worden. ‘29 years,
29 songs’ is een prachtige non profit
CD waaraan vele artiesten hun medewerking hebben verleend. De presentatie van deze bijzondere dubbel CD
is zondagmiddag in The Shack aan de
Schipholdijk 253 in Oude Meer. Naast
de CD-presentatie zullen deze middag
verschillende bands optreden. Vanaf
14.00 uur is iedereen welkom. De toegang is gratis.

Aandacht voor ‘Niels presenteert...

Beelden, schilderijen en glaskunst

Nieuwe expositie Sous Terre
Aalsmeer - Op zondag 25 maart
opent galerie Sous-Terre haar nieuwe expositie. De schilders An Luthart
en Peter Meijer, beeldhouwer Diederik Storms en glaskunstenaar Han de
Kluijver laten prachtige werken zien,
die samen een spannend geheel vormen. Ontmoet de kunstenaars en hun
werk van 13.00 tot 17.00 uur. De expositie loopt tot en met 6 mei. De voorbezichtiging is op zaterdag 24 maart.
Diederik Storms is als beeldhouwer afgestudeerd aan de AKI in Enschede.
Zijn objecten zijn ongeëvenaard. Als
geen ander weet hij met gebruik van
hout, steen, staal en plexiglas fascinerende, tot de verbeelding sprekende
beelden te vervaardigen. An Luthart
schildert realistische olieverfschilderijen van het Hollandse landschap.
Sinds 20 jaar werkt zij als professioneel kunstenaar en wordt haar werk
gepresenteerd op diverse Nederlandse kunstbeurzen. Haar inspiratiebron
is de natuur. Te voet en met de fiets
verkent ze natuurgebieden om vervolgens in haar atelier te verbeelden wat
zij heeft waargenomen. Peter Meijer is

al lange tijd verbonden aan de galerie. Het uitgangspunt en de motivatie
om te schilderen zijn voor hem in de
loop der jaren altijd even sterk gebleven. Het zoeken naar een equivalent
in vorm, beeld en kleur voor de emoties en de indrukken die de alledaagse
werkelijkheid bij hem oproepen, blijft
hetzelfde. Han de Kluijver is architect en sinds enige jaren tevens actief
als professioneel glaskunstenaar. Hij
zocht naar een nieuwe vormentaal en
vond die in de glaskunst. Glas is zowel
in de architectuur als in de beeldende
kunst een belangrijke materie, met dit
verschil dat het in de laatste veel vrijer
kan worden toegepast en bewerkt tot
uitzonderlijke, soms bizarre vormen. In
zijn glasobjecten kan de kunstenaar
ervaringen en gevoelens neerleggen,
die in zijn architectonisch werk nauwelijks aan bod komen. Galerie en
beeldentuin Sous-Terre is open op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00
uur. Of op afspraak via 0297-364400
of info@galerie-sous-terre.nl. Adres is
Kudelstaartseweg 1(tegenover de watertoren).

Blom (1960), docent filmgeschiedenis aan de Vrije Universiteit. Hij is
gespecialiseerd in de vroege cinema, van de eerste zwijgende (stomme) films uit 1895, tot de komst van
de eerste geluidsfilms rond 1930.
Ivo Blom promoveerde in 2000 op
een studie van de unieke, bewaard
gebleven collectie films van filmverhuurder en bioscoopexploitant
Jean Desmet (1875-1956). Blom
vertoont filmbeelden van wereldberoemde pioniers als Lumière,
Edison en Georges Méliès. Deze
laatste Franse illusionist en filmmaker, die voor de Eerste Wereldoorlog fantastische films produceerde, staat momenteel weer enorm in
de belangstelling dankzij twee succesvolle Oscarwinnende bioscoopfilms: ‘Hugo’ en ‘The Artist’. De aanvang in De Oude Veiling zondag 25
is 15.30 uur. Toegang vrij.

Gemeente subsidieert Play-In
Aalsmeer
Sursum
Corda,
Aalsmeerse Harmonie en muziekvereniging Flora organiseren in de Week
van Amateurkunst op zaterdag 9 juni een Play-In in Aalsmeer. In de verre omtrek van Aalsmeer worden amateur muzikanten gevraagd mee te
doen. De hele dag zijn de muzikanten
bezig een aantal muziekstukken in te
studeren die aan het eind van de dag
ten gehore zullen worden gebracht.
De verenigingen hebben in totaal 950
euro nodig om een dirigent, catering
en muziekstukken van te betalen. De
gemeente stelt hiervoor 400 euro ter
beschikking. Het resterende bedrag
is op een andere manier gesponsord.
Wethouder Gertjan van der Hoeven:
“Dit soort initiatieven past prima in
onze visie en de gemeente stelt graag

dit bedrag beschikbaar om een dergelijk muzikaal evenement van de
grond te krijgen. We juichen bijzonder toe dat de verenigingen ook zelf
gezorgd hebben voor sponsoring. Vorig jaar was het afsluitende concert
prachtig dus mijn verwachtingen zijn
ook dit jaar weer hoog gespannen.”
Tijdens de Week van de Amateurkunst worden in Aalsmeer allerhande
activiteiten georganiseerd waar amateurkunstenaars laten zien wat ze in
huis hebben. De drie plaatselijke muziekverenigingen leveren in Aalsmeer
met hun unieke, eenmalige concert
een belangrijke bijdrage. Zijzelf beleven er uiteraard plezier aan maar de
hele lokale gemeenschap kan genieten van het kunstenaarschap van deze ‘amateurs’.

hun solo-optredens net zo makkelijk al hun kunnen uit de kast. Door
de seizoenen heen is hun spel nog
meer geïntensiveerd en persoonlijker geworden. Het is niet alleen de
zorgvuldigheid, het alert zijn, waarmee geluidsman Emanuel van der
Ven zijn waarde voor het gezelschap bewijst, het is ook zijn spitsvondigheid waardoor het optreden van ‘Niels presenteert…’ wordt
versterkt. Maar het blijft natuurlijk de hoofdpersoon zelf die de totale show steelt. Met zijn uitstraling en zijn melodieuze stem ziet
hij telkens weer kans om een sfeer
te scheppen die de oorspronkelijkheid van dit gezelschap waarborgt.
Hij weet stiltes af te dwingen, maar
ook de lachers op zijn hand te krijgen. Het lijkt hem allemaal als vanzelfsprekend af te gaan en daarin
zit ‘m nu juist de kunst van het succes. Ogenschijnlijk moeiteloos beweegt Niels over het podium of door
de zaal. De uren van repeteren, van
schaven aan teksten of composities
verdwijnen op de achtergrond zodra het moment van optreden aanbreekt. Dan is hij volkomen bij de
les en laat niets aan het toeval over.
Die kwaliteit beloont zich in de aandacht die Niels en zijn gezelschap
ruimschoots verdient.
De bloemen, de goede wensen en
de beloftes om zeker bij het volgende optreden weer aanwezig te
zijn, deden Niels en zijn gezelschap
goed. Niels vroeg om aandacht en
kreeg deze ook.
Janna van Zon

Toneelgroep TOBO speelt
klucht ‘De flat van Jet’

Zondag Talk of the Town
met schilderkunst en film
Aalsmeer - Zondag 25 maart vindt
in De Oude Veiling weer een Talk
of the Town plaats. Gastheer Theodore van Houten spreekt met
twee gasten. Ook zal het aan beelden niet ontbreken. Eerste genodigde is de Aalsmeerse beeldend
kunstenaar Cathy van der Meulen
(1952). Zij woont en werkt in een
atelierboot, niet ver van de dorpskern. Zij volgde een opleiding aan
de Wackers Academie in Amsterdam en heeft diverse exposities op
haar naam staan. Zij maakt portretten, landschappen en onder andere stillevens in zowel kleine als
grotere formaten. Haar inspiratie
is soms zeer Aalsmeers: bloemenkassen. Ook Chinese en impressionistische motieven zijn in haar
werk te vinden, zij is duidelijk een
groot bewonderaar van Cézanne.
Tweede gast is kunsthistoricus Ivo

Aalsmeer -Afgelopen zondag
klonk er in de bovenzaal van de Oude Veiling een zucht van verlichting
toen Niels van der Gulik bekend
maakte dat dit weliswaar zijn laatste
KCA optreden van dit seizoen was,
maar hij in het najaar terug komt
met een eenmalige eigen show. Het
Aalsmeerse doek gaat dus gelukkig niet helemaal dicht. De opzet zal
anders worden. Geen gasten meer,
maar wel veel nieuwe Nederlandstalige liedjes. Niels en zijn band bestaande uit Erik Bogers, Jos Kolenberg, Auke Haaksma en de onvolprezen geluidsman en dichter Emanuel van der Ven gaan er de komende maanden weer hard tegen aan
om nieuwe composities en teksten
te schrijven. Zoals Niels twee seizoenen geleden begon met het lied
‘aandacht’, zij dat er toen slechts vijftien mensen in de zaal zaten, zong
hij ook zondag opnieuw dit lied. Alleen nu voor een veelvoud aan publiek. Stoelen moesten worden bijgezet om alle aanwezigen een behoorlijke plaats te kunnen bieden.
‘Niels presenteert…’ heeft de afgelopen jaren een band opgebouwd
met het Aalsmeerse publiek, zoals
de Aalsmeerders ook steeds meer
zijn gaan houden van dit muzikale
gezelschap. Hoe Erik Bogers accordeon speelt, het zijn kippenvel momenten, en dat telt evenzo voor het
spel van Auke Haaksma (bas) en
Jos Kolenberg (gitaar).
Steeds weer bewijzen zij hoe belangrijk hun muzikale aanwezigheid is. Zij zijn een duidelijke ondersteuning, maar halen tijdens

Kunst gaat leven bij Nivon
Aalsmeer -Op woensdagavond 28
maart zal Rian Beex een lezing geven
met behulp van de beamer in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan
3. Aan de hand van diverse schilderijen en beelden neemt ze de aanwezigen mee met de moderne klassiekers.
De powerpoint lezing duurt twee maal
drie kwartier Deze avond is voor iedere kunstliefhebber, dus van modern tot

klassiek, en voor een ieder die meer
wil weten over de kunst. Wat getoond
wordt, blijft een verrassing, maar dat
is elke rondleiding van Rian, die als
kunsthistorica vooral rondleidingen
en cursussen verzorgt in het Stedelijk
Museum. De lezing begint om 20.00
uur. De entree bedraagt 5 euro voor
Nivon leden en 6,50 euro voor niet leden, koffie en/of thee is inbegrepen.

Explosies van kleur

Veel belangstelling voor
opening expositie Frits Vogel
Aalsmeer - Oud-burgemeester
Joost Hoffscholte is gastcurator in
het Oude Raadhuis en hij heeft gekozen voor een expositie met werken van Frits Vogel. “Zijn
werk heb ik als thema voor de tentoonstelling gekozen en ik heb
daar een aantal redenen voor”, zo
zei Joost Hoffscholte in zijn openingsspeech afgelopen zaterdag
17 maart. “Zijn verbondenheid met
Aalsmeer, immers 22 jaar was Frits
artistiek ontwerper van het Bloemencorso en algemeen wordt erkend dat hij in de jaren zeventig en
tachtig het corso naar een hoog artistiek niveau heeft gebracht.
Onze wederzijdse voorliefde voor de
franse Auvergne, waar Frits jaren
heeft gewoond en vele schilderijen
weerspiegelen het ritme en de kleur
van het Auvergniaanse heuvelland.
En zijn kroonjaar, 80 jaar, gevierd
met onze familie op Bali, waar hij nu
al enige jaren woont. Maar bij deze tentoonstelling gaat het niet om
een terugblik op het veelzijdige artistieke leven van Frits, maar om het
werk van nu.
Ook in zijn derde levensfase blijft hij
actief en creatief een laat zich inspireren door de tropische omgeving
tot nieuw expressionistisch werk,
dat in kleur en sfeer de betovering
van Bali weergeeft. Als schilder en

beeldhouwer werkt hij met zijn materialen en emoties horen daarbij. Van ijzer maakt hij transparante sculpturen en op linnen schildert
hij een wereld die geen naam heeft,
omdat de verbeelding van de kijker
het primaat heeft. Zijn olieverfschilderijen zijn explosies van kleur, bijna architectonisch op het doek gezet, ontrollen de kleuren zich tot
bouwwerken, tot landschappen met
water, lucht en zon. Vooral de zon
die steeds terugkeert in zijn werk,
in geel, oranje of uiteenspattend in
diep rood. Door de manier waarop
hij de verf met het mes opbrengt,
vaak in grote lijnen, veranderen zijn
doeken met het verstrijken van het
daglicht. Ogenschijnlijk onopgemerkte details krijgen dan ineens
betekenis. Dit Oude Raadhuis, één
van de oudste cultuurhistorische
erfgoederen van Aalsmeer, is een
sieraad van culturele ontmoetingen,
uitingen en activiteiten voor oud en
jong. Vele schoolkinderen komen
hier binnen om te leren en te beleven wat kunst en kunstuitingen zijn.
Laten wij er trots op zijn, laten we
het koesteren en bewaren. Het werk
van Frits Vogel blijft een hymne aan
de zon en het leven en een vertaling
van wat hem inspireert in de omgeving waarin hij woont en werkt.
Tachtig jaar jong geeft Bali hem

Bovenkerk - Toneelgroep TOBO
speelt van 29 maart tot en met 1 april
‘De flat van Jet’, een klucht met een
knipoog van Haye van der Heyden.
Jet heeft een appartement in de stad
waar ze af en toe haar minnaar Karel ontmoet. Dat lijkt een veilige oplossing. Totdat Karel de flat stiekem
begint uit te lenen aan zoon André
en André vervolgens zijn vriendinnetje Natas uitnodigt, die op zoek
is naar woonruimte. Als Natas op
haar beurt Veertje (de dochter van
Jet) vraagt om mee te gaan tijdens
de bezichtiging gaat het mis. En niet
zo’n klein beetje! De regie is in han-

den van Rick Verstraten en de spelers van TOBO zijn Lon van Silfhout,
Rob Smit, Yolanda Nunez, Gert Lutke
Schipholt, Manita Ekkelkamp–Koot
en Rob de Boer. ‘De flat van Jet’ is op
donderdag 29, vrijdag 30, zaterdag
31 maart en zondag 1 april te zien in
het Noorddamcentrum in Bovenkerk.
De voorstelling begint alle avonden
om 20.15 uur. Kaarten kosten 10 euro per stuk en zijn verkrijgbaar bij het
Noorddamcentrum, tel. 020-6416744
bij Karin Koch, tel. 020-6403036 of
via info@toneelgroeptobo.com. Alle informatie is terug te vinden op
www.toneelgroeptobo.com.

nieuwe impulsen in kleur en vorm,
omdat een vrije kunstenaar als Frits
telkens weer kiest voor een nieuwe
uitdaging. Geniet van deze tentoonstelling en van de ontmoeting met
de kunstenaar”, besloot Joost Hoffscholte zijn verhaal. Ruim 20 recente
schilderijen geven het Oude Raadhuis kleur en dynamiek zoals gewend van de kunstenaar. De feestelijke opening was een weerzien met
vele mensen die met hem werkten

aan het Corso. Frits Vogel nam drie
kleine Bali-schilderijen mee,, waarvan de verf nog moest drogen. Ze
werden als openingshandeling door
gastcurator Joost Hoffscholte in de
tentoonstelling geplaatst. Een kijkje gaan nemen is een aanrader en
dit kan tot en met 29 april iedere
donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. De toegang
tot het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat is gratis.
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“Thee drinkt lekkerder uit een porseleinen kop”

De passie van Vickie van ZijverdenBartlett: Engels porselein
Aalsmeer - Achttien jaar, vol idealen, verliefd tot over haar oren
kwam veertig jaar geleden de Engelse Vickie Bartlett naar Nederland om hier met haar droomprins
te trouwen. Zij had haar studie op
King’s Lynn High School for Girls afgerond en zou verder gaan studeren voor radiologisch laborante en
diagnostiek bij Addenbrook’s Hospital in Cambridge. Zij besloot haar
studie in Nederland verder te vervolgen om daarna de baan die zij
ambieerde te veroveren. Maar zo
ging het niet. Ja, zij kreeg prachtige kinderen, een zoon en een dochter, was niet echt ongelukkig maar
toch. Het was niet dat wat zij van het
leven had verwacht. Als getrouwde vrouw studeren en werken was
geen optie in die tijd. De frustratie
werd te groot en Vickie trok haar eigen plan, scheidde van haar man
waarmee zij nu nog steeds een hele goede verstandhouding heeft, en
ging weer studeren. Omdat in Nederland haar in Engeland behaalde

diploma’s niet telde, moest zij van
voren af aan beginnen, zij werd uiteindelijk medisch secretaresse. Niet
helemaal wat zij oorspronkelijk voor
ogen had, maar zij kon haar ei goed
kwijt in haar werk. Zij trouwde met
Piet van Zijverden was 23 jaar heel
gelukkig met hem, tot hij voor twee
en een half jaar geleden overleed.
Haar verdriet heeft zij een plaatsgegeven en inmiddels weer haar eigen weg gevonden. In de Oude Veiling vertelt Vickie over haar passie.
“Mijn passie is Engeland, Engels
porselein, en ook mensen en natuurlijk Herbalife, het is zo fijn wat
ik hiermee voor de mensen kan betekenen”, vertelt zij enthousiast. Het
lijkt alsof iedereen haar in Aalsmeer
omarmt, het gesprek wordt regelmatig onderbroken door kussen,
lieve woorden en omhelzingen. Het
is duidelijk, Vickie is geen onbekende in Aalsmeer. Bij haar thuis wordt
het gesprek voortgezet en wordt
een lesje in kijken naar Engels porselein gegeven. De kleinoden worden met de meest mogelijke zorgvuldigheid uit de vitrines gehaald en
door haar handen gekoesterd. Vickie wijst op kleine details. “Die oogjes, moet je eens zien, hoe prachtig die zijn beschilderd. Alle beelden zijn met de hand beschilderd,
weet je dat deze opleiding drie jaar
duurt? Mijn moeder had graag deze
opleiding gedaan, maar haar ouders
zagen meer in een degelijker baan
als kleermaakster, dan kon zij gelijk
geld verdienen. Maar haar oog voor
details heeft zij wel aan mij doorgegeven.” De gelaatsuitdrukkingen
van de beelden lijken op die van de
Mona Lisa, het is van een geheimzinnige devotie. Zij dragen prachtig uitwaaierende gewaden, op hun
fraai gevormde hoofden is een hoed
gedrapeerd, in hun kleine handen
houden zij op een gracieuze wij-

ze een parasol vast, aan de kleine
voeten prijken de mooiste schoenen. De verbeelde karakters hebben allen een eigen uitstraling. Vickie heeft een grote mate van interesse in de mens. “Mensen boeien
mij, hun verhalen, gewoontes en rituelen. De trekken in het menselijke
gelaat, de houding en beweging van
de handen, ik vind dat allemaal terug in de beelden.” Regelmatig bezocht zij de fabrieken in Engeland
en telkens weer was zij diep onder de indruk. Zoals zij de woorden uitspreekt: “Het is zo mooi om
daar rond te lopen”, geeft haar verering en passie aan. “Oorspronkelijk zijn de beelden veel groter, door
de hoge verhitting krimpt het beeld
precies tot de juiste grootte. Er zijn
twee soorten porselein: Bone China,
‘soft paste’ porselein, dat bestaat
uit minimaal dertig procent verhitte gemalen koeienbotten (bone ash)
en klei, en je hebt ‘hard paste’ porselein, daarin worden heel weinig
koeienbotten (bone ash) verwerkt

met de klei. Het is tot nu toe een
goed bewaard fabrieksgeheim hoe
het totale proces plaats vindt. Alle
beelden worden voor zij de fabriek
verlaten tot in de puntjes bekeken.
Pas als er geen enkel foutje valt te
bespeuren, wordt de gelimiteerde
oplage van de beelden voorzien van
een nummer en keurmerk. Zo weet
de toekomstige eigenaar zich verzekerd van een echte Royal Doulton
of Wedgwood beeld.” Vickie’s liefde
voor Engels porselein is haar met de
paplepel ingegeven. Bijna haar hele familie van moeders kant heeft
in de Wedgwoodfabrieken gewerkt.
“Het hoort bij de Engelse cultuur.
In de Midlands zie je geen planten
voor de ramen, wij hebben beelden.
Zelfs mijn kinderen hebben mijn
passie overgenomen en ook mijn
kleinkinderen zien nu al het verschil
tussen echt en nep. Onbewust geeft
je dingen mee.” Binnenkort stapt zij
weer op de boot naar Engeland voor
een bezoek aan haar vader. Engeland zal haar nooit los laten en zij
Engeland niet. Bovendien houdt zij
van reizen. ”Dan ontmoet je altijd
interessante mensen, zij verrijken
mijn leven.” Bij het weggaan geeft
Vickie nog een tip mee. “Het is echt
waar. De thee drinkt lekkerder uit
een porseleinen kop.”
Janna van Zon

Dames Lionsclub knappen
binnentuin Rozenholm op

Leerlingen ‘speeddaten’ met
collegeleden tijdens NL.Doet
Aalsmeer - Vrijdag 16 maart werd
in de kamer van burgemeester Pieter
Litjens het startschot gegeven voor
de Aalsmeerse versie van NL.Doet.
Elf ondernemers en de wethouders
Ulla Eurich en Gertjan van der Hoeven vertrokken vanuit het stadhuis
op weg naar hun speeddateklus. Op
de basisscholen Samen Een en de
Jozefschool gingen zij in gesprek
met leerlingen van groep 8 over beroepskeuze, opleiding en werk. De
kinderen in groep 8 zijn in deze periode bezig met hun schoolkeuze en
het nadenken over hun loopbaan en
toekomst, dus daar wilden ze van alles over weten. De kinderen hebben
een leuke en interessante ochtend
gehad en zijn ontzettend veel te weten gekomen. De volwassenen vertelden over hun werk en de leerlingen konden allerlei vragen stellen.
De leerlingen hadden er duidelijk
zin in en steevast werd de belangrijke vraag gesteld: Hoeveel verdient
u?!

Op de Jozefschool werd wethouder Ulla Eurich ondervraagd over de
kwestie hoe je nu wethouder kan
worden. Ook beroepsoriënterende
vragen werden gesteld: Hoe word je
nou eigenlijk notaris of wat verdien
je als brandweerman? Gertjan van
der Hoeven was op obs Samen Een
aan de slag en was onder de indruk
van het feit dat de leerlingen de gesprekken zo goed hadden voorbereid. Daarnaast waren er nog veel
andere klussen te doen in Aalsmeer.
Wethouder Ad Verburg ging deze ochtend aan de slag in Zorgcentrum Aelsmeer. Samen met andere
vrijwilligers ging hij met een groep
bewoners een wandeling maken.
Rabobank Regio Schiphol was aan
het timmeren en verven in de Historische Tuin. En er is op zaterdag
door veel mensen, waaronder wethouder Ulla Eurich, meegedaan aan
de schoonmaakactie op de Westeinderplassen Op zaterdag hebben
wethouder

Timmeren en verven
Behalve de wethouders waren onder andere een bloembindster, directeur, kunstenares, bakker, jazz
zangeres en opticien aan het speeddaten en zo gaven zij op deze manier invulling aan hun maatschappelijke betrokkenheid. Vragen aan
deze deelnemers waren onder ander: Hoeveel broden verkoopt u of
wat is het grootste boeket dat u
heeft gemaakt?

Gertjan van der Hoeven en diverse
vrijwilligers van handbalvereniging
Fiqas geholpen met het schoonmaken van de buitenruimte rondom de
sporthal De Bloemhof. Nederland
Doet is zeer geschikt voor bedrijven
en een manier om kennis te maken met Maatschappelijk Betrokken
Ondernemen. De projecten voor bedrijven zijn georganiseerd door Angela den Hamer, MBO-intermediair
van Bureau Marteau

Aalsmeer - Afgelopen weekend
stond Nederland, en ook Aalsmeer,
in het teken van NL Doet, de grootste landelijke vrijwilligersactie, geinitieerd door het Oranje Fonds.
Verpleeghuis Rozenholm had op de
website van NL Doet een klus aangemeld met als aanduiding ‘groene vingers gezocht’. Er werden vrijwilligers gezocht om de binnentuin
op te knappen. De dames van Lionsclub Aalsmeer Ophelia hebben hierop enthousiast gereageerd en zich als klussers voor deze uitdaging aangemeld. Vrijdag 16
maart is een grote groep vrijwilligsters, voorzien van de benodigde
schoonmaakspullen en tuingereedschap, aan de slag gegaan. De dames hadden ook nog ‘eigen’ mankracht meegenomen, die zeer gemotiveerd de handen uit de mouwen staken. Allereerst werd het onkruid te verwijderd. Onder de deskundige leiding van Peter en Marian Stokman werd er vervolgens
gesnoeid, oude beplanting weggehaald en er werden nieuwe vaste
planten en vrolijk gekleurde viool-

tjes gepoot. Om wat meer ruimte in
de binnentuin te creëren zijn twee
grote plantenbakken verplaatst
naar een buitenterras en ook voorzien van nieuwe beplanting. Lodewijk de Vries friste met een professionele hogedrukreiniger de tegels
op, alle tuinmeubels werden gesopt en de ramen gelapt. De tuintafels werden voorzien van gezellige
plantenbakjes met hier en daar al
een paasaccent. De bewoners van
Rozenholm genoten van de drukte
die de opknapbeurt met zich meebracht en zijn blij met het resultaat.
Het is deze zomer voor hen goed
toeven in de binnentuin van Rozenholm, dus: laat het mooie weer
maar komen! Voor de vrijwilliger,
die gedurende het jaar de binnentuin met veel zorg en aandacht onderhoudt, is het prettig dat al deze
werkzaamheden zijn verricht. Voorlopig kan hij volstaan met het bijhouden van de binnentuin. Vrijwilligerswerk, iets voor u? Bel voor
meer informatie naar Verpleeghuis
Rozenholm en vraag naar de afdeling Welzijn, tel. 0297 343431.

Spetterend optreden Flora
Aalsmeer -Zaterdag 17 maart gaf
muziekvereniging Flora uit Aalsmeer
onder leiding van Dick-Jan Veerbeek haar jaarlijkse voorjaarsconcert. Een hoofdrol tijdens dit concert
was weggelegd voor Iida Snoek en
Saskia Teeuwen die, begeleid door
het orkest, samen een mooie solo
op altsaxofoon lieten horen met het
nummer ‘Broken Vow’ van Lara Fabian. Iida en Saskia zijn al lang lid
van Flora, spelen veel samen, gaan
beiden op voor het C-examen in juni, dus werd het tijd dat zij hun kunnen tijdens een concert lieten horen. Voor hun optreden tijdens dit
concert zijn zij zeker geslaagd! Het
concert werd om 20.00 uur geopend
met ‘The Olympic Spirit’, gevolgd
door een mooie uitvoering van ’t Ministerie van Fanfare van Jacob de
Haan, snelle muziek die werd afgewisseld door het gevoelige ‘You Raise Me Up’, waarna het natuurgeweld lost barstte in het nummer ‘The
Power of the Megatsunami’ van Carl
Wittrock. Na het denkbeeldig wegtrekken van de vloedgolf was het de
beurt aan het jeugdorkest van Flora.
Een groep jongens en meisjes die
met veel plezier muziek met elkaar
maken en voor het massaal aanwezige publiek graag van zich lieten
horen. Zij begonnen hun optreden
met ‘The Valkyries’, een muziekstuk
dat Noorse godinnen tot strijden
laat komen. Na dit stuk werd Highlights from Harry Potter op de lesse-

naar gelegd, gevolgd door The Best
of Andrew Lloyd Webber. Bekende musical melodieën zoals onder
andere the Phantom of the Opera,
Jesus Christ Superstar en Cats vulden de burgerzaal. Het jeugdorkest
eindigde hun optreden met ‘Leef
nu het kan’ van Jan Smit. De jeugd
heeft een mooi optreden neergezet,
ze klinken steeds meer als een echt
volwassen orkest! Als openingsnummer na de pauze werd ‘Trumpets of Jericho’ gespeeld, waarna
het de beurt was aan Iida en Saskia
met ‘Broken Vow’. Dit mooie nummer werd gevolgd door de swingende muziek van Michael Jackson: The
King of Pop. De avond werd afgesloten met populaire muziek It don’t
mean a thing, Pophits.nl en Lilo &
Stitch. Tijdens het concert werden
afwisselend afbeeldingen die betrekking hadden op de muziekstukken en foto’s van de muzikanten getoond op een groot doek. De avond
werd vakkundig aan elkaar gepraat
door Lucy Elfering. Dick-Jan Veerbeek heeft samen met muziekvereniging Flora het vele publiek weer
op een mooi concert getrakteerd.
Meer informatie over Flora is te vinden op de website www.muziekverenigingflora.nl of loop eens binnen
tijdens een repetitie op maandagavond vanaf 20.00 uur in het clugebouw aan de Wim Kandreef in Kudelstaart. Nieuwe muzikanten, jong
en oud, zijn van harte welkom.

FIQAS Aalsmeer deed mee!
Aalsmeer - In het kader van de vrijwilligersactie Nederland Doet! werden zaterdag 17 maart ook bij FIQAS
Aalsmeer de handen uit de mouwen
gestoken. Een groep enthousiastelingen meldde zich al vroeg bij de
Bloemhof om de buitenvelden en
ruimte daar omheen op te knappen.
En er moest heel wat gebeuren! Er
werd vuil geruimd, takken gezaagd,
velden geveegd en hekken gerepareerd. Ook wethouder GertJan van

der Hoeven was naar de Machineweg gekomen om te helpen met vegen en vuil wegscheppen. Inmiddels
is het hele veld weer brandschoon,
zijn de doelen vastgezet, overhangende takken afgezaagd en alle
struiken flink gekortwiekt. Ook werd
het oude hek weggehaald. Kortom,
de velden zijn weer helemaal klaar
voor het veldseizoen.
Nu maar hopen dat alles een beetje heel blijft!

Volle zaal voor Anna Enquist

Onbeperkt spare ribs eten
bij de Carnivoor
Aalsmeer - Het is alweer zeven jaar
geleden dat restaurant de Carnivoor
in de Ophelialaan haar deuren opende. De gezellige en knus ingerichte
grillbar heeft nu een verandering ondergaan. De keuken is verbouwd en
hierdoor hebben de gasten geen last
meer van ‘grill luchtjes’. De Carnivoor
serveert meer en meer biologisch,
verantwoord vlees en dit komt zeker
ten goede aan de smaak en is natuurlijk veel diervriendelijker. Verder zijn
eigenaar Chris Bosse en zijn team op
zoek gegaan naar een goed en beter
recept voor spare ribs. Deze is naar alle tevredenheid gevonden en om zoveel mogelijk inwoners kennis te la-

ten maken, presenteert de Carnivoor
elke maandag onbeperkt spare ribs
eten voor 18,50 euro per persoon. De
Carnivoor is overigens ook het juiste
adres voor afhaal en catering en verzorgt op aanvraag de vleesschotel(s)
voor de barbecue. Van te voren voor
het restaurant restaurant, is overigens
aan te bevelen. Dit kan telefonisch,
maar wie incheckt via facebook ontvangt de komende periode een gratis bakje Illy koffie. Koffie van dit merk
is nieuw verkrijgbaar in de Carnivoor.
Tot slot: Buiten de kaart presenteert
het restaurant in de Ophelialaan regelmatig wisselende gerechten. Vraag
er naar en laat u verrassen!

Aalsmeer - Ter gelegenheid van de
Boekenweek was schrijfster Anna
Enquist afgelopen vrijdag 16 maart
in de Oude Veiling. Ze werd geïnterviewd door Petra Possel over
haar boek ’De verdovers’. In de pauze en na afloop werd een boekenmarkt gehouden en signeerde Anna Enquist haar boeken. De avond,

die georganiseerd werd door Amstelland bibliotheken, KCA en het
Boekhuis had veel belangstelling bij
inwoners. Het leverde een volle zaal
op. Na afloop werd nog lang nagekletst door, voornamelijk de vrouwelijke, bezoekers.
Foto: www.kicksfotoos.nl.
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Muzikaal Dag van je Leven
uurtje bij Radio Aalsmeer

ingezonden
Service-taxi: Soms wel, soms niet
Als MS patiënt krijg je te maken met
allerlei voorzieningen voor gehandicapten. Sommige dingen zijn prachtig, maar er gaat ook wel eens wat
mis. Prachtig is dat ik nog steeds
kan werken inmiddels ruim zeventien jaar na de diagnose. Een compliment voor m’n werkgever. Ik heb
ook een auto waar ik met elektrische rolstoel achter het stuur kan
zodat ik me zelfstandig kan verplaatsen. Heel mooi, maar dan moet
alles het wel doen natuurlijk.
Op een zeker moment gaat er iets
kapot aan de rolstoel. Het probleem
is dat ik dan niet meer kan autorijden, want de vervangende stoel
die ik nu heb kan ik niet vergrendelen in de auto. Dan maar met de
regio-taxi soms ook wel servicetaxi genoemd. Helaas gaat daarbij
nog wel eens wat mis. Vrijdagmiddag zat ik te wachten, maar op de
afgesproken tijd komt er geen taxi.
Je moet altijd met een kwartier marge rekening houden, dus na ongeveer 20 minuten maar eens gebeld
naar de centrale. De taxi bleek al op
school geweest te zijn, maar ik was
‘onvindbaar’, terwijl ik toch gewoon
in de hal had zitten wachten. De
chauffeur is misschien naar binnen
gelopen en heeft het aan een leer-

ling gevraagd die het ook niet wist
of gewoon geen zin had om te zoeken en is toen meteen maar weer
weggegaan. Ze kunnen je dan wel
opnieuw inplannen, maar dan moet
je weer een uur wachten. Al met al
duurt het dus anderhalf uur voordat
je gehaald wordt. Toegegeven, zondag naar de kerk ging het wel goed,
wat gelukkig ook wel eens voorkomt. Toen maandag. Op maandag
werk ik ’s morgens in Mijdrecht en
’s middags in Vinkeveen. Eerst een
rit geboekt van Kudelstaart naar
Mijdrecht. Geen probleem.
“Wilt u ook een terugrit afspreken?”,
vraagt de juffrouw aan de telefoon.
Nee, zei ik. Ik wil om half een van
Mijdrecht naar Vinkeveen. “Dat kan
helaas niet”, zegt ze. “Dat zal wel
buiten de regio vallen.” Waarom
niet?, vraag ik. Ik ben wel vaker met
jullie taxi naar Vinkeveen geweest.
Ze kan het niet inboeken. Ik zou wel
eerst van Mijdrecht terug naar Kudelstaart kunnen gaan en dan weer
van Kudelstaart naar Vinkeveen. Logisch toch?
Henk Kniep
Leeghwaterstraat 78
1433 CB Kudelstaart
kniephj@telfort.nl

Lezing over Egyptische godin
Amstelveen - Zaterdag 24 maart
organiseert de Amstelveense vrijmetselaarsloge Mozaïek een lezing
over de Egyptische godin Isis. Over
de gehele lengte van de Nijl stonden tempels gewijd aan deze oeroude vruchtbaarheidsgodin. Maar
de populariteit van Isis bereikte pas
een hoogtepunt toen zij na de verovering van Egypte door Alexander
de Grote geliefd werd in het gehele Middellandse Zeegebied. Als een
hybride Grieks-Egyptische godheid
werd de ‘Hellenistische’ Isis vanaf
ongeveer 300 voor Christus door de
Grieken en de Romeinen vereerd als
een verlossende, almachtige heilsgodin wier cultus vooruitliep op het
Christendom. Hoe is het internationale succes van Isis te verklaren?
Wat was er zo bijzonder aan deze
godin, dat zovelen als een blok voor
haar vielen? De lezing, die wordt gegeven door dr. Rolf Strootman be-

gint om 14.00 uur en is in het gebouw van de Amstelveense Vrijmetselaarsloge aan de Asmterdamseweg 168-170. De bijeenkomst wordt
afgesloten met een introductie in
de vrijmetselarij en een rondleiding
door het logegebouw. Toegang is
gratis. Kijk voor meer informatie en
aanmelden op www.logemozaiek.nl.

Casemanagers Dementie
brengen helderheid
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 16
maart organiseerde het mantelzorgsteunpunt samen met de ontmoetingsgroep van zorgcentrum
Aelsmeer de eerste dementie bijeenkomst uit een reeks van vier in
gebouw Irene. Eind 2011 werd bekend dat de gemeente Aalsmeer
ook dit jaar subsidie toekent aan
de bijeenkomsten in Irene met als
doel de zorgers voor mensen met
dementie zoveel mogelijk te ondersteunen. Voor mensen die de diagnose dementie hebben zijn redelijk wat hulpbronnen beschikbaar.
De casemanager komt bij mensen thuis en kent alle organisaties
die hulp kunnen bieden en weet
ook welke weg mensen moeten bewandelen om aan hulp te komen.
Voor mensen met geheugenproblemen en alle onzekerheid die daarbij komt is minder duidelijke hulpverlening. Henny Westland van ketenzorg Dementie richt zich speciaal op deze groep en pleitte tijdens
de goedbezochte informatiebijeenkomst voor een vroege signalering
van geheugenproblemen die mogelijk verband houden met dementie.
Ouderenadviseur Yvonne Ruitenbeek wees mensen op het geheugenspreekuur dat elke eerste maandag van de maand gehouden wordt
in de Parklaan. De organisatie is
een samenwerking tussen Vita welzijn en advies en GGZ in Geest. Op
www.geheugenprobleem.nl is meer
informatie beschikbaar rondom het
thema vroegsignalering en dementie. Tineke de Wit werd tijdens de informatiebijeenkomst geïnterviewd
over de betekenis casemanager. Samen met Addy de Jager is zij werkzaam in de regio Aalsmeer en Uithoorn. Vanaf dat de diagnose dementie gesteld is komen mensen in
aanmerking voor een casemanager.

Zij komt bij de mensen thuis en kijkt
wat zij in emotionele en in praktische zin kan betekenen. Het gaat
hierbij voornamelijk om de weg uitzetten, de contacten mogelijk maken met lotgenoten of hulpverleners
en de zaken zo goed mogelijk regelen. De casemanager kent alle zorgaanbieders in de regio en fungeert
als belangrijk aanspreekpunt voor
artsen, zorgaanbieders en hulpverleners. Yvonne Molekamp, zorgconsulent bij zorgcentrum Aelsmeer,
gaf extra uitleg over de zorgzwaartepakketten waar mensen mee te
maken krijgen als ze voor opname
in een zorgcentrum of verpleeghuis
in aanmerking komen. De ontmoetingsgroep heeft een nauwe samenwerking met de casemanagers. Op
de informatiebijeenkomst werd duidelijk dat de verschillende hulpverleners en zorgaanbieders het belang van samenwerking inzien en
dat zij graag dichtbij de cliënt staan,
zij stonden open voor vragen en vulden elkaar aan waar nodig. Om in
contact te komen met casemanagers, zorgconsulent of ouderenadviseur kan altijd contact op worden genomen met Ellen Millenaar
van de ontmoetingsgroep via 0622468574. De volgende dementie bijeenkomst staat gepland in juni. Het thema is dan lerend vermogen voor mensen met dementie. De
ontmoetingsgroep biedt een uitgebreid
ondersteuningsprogramma
voor mensen met dementie van eerste fase tot zorgfase. Als uitgangspunt heeft de ontmoetingsgroep de
behandeling van dementie, een onomkeerbaar ziekteproces waarbij de
gezonde hersencellen zoveel mogelijk geactiveerd dienen te worden en
de cliënt om leert gaan met de beperkingen voortkomend uit de dementie.

Wethouder Ulla Eurich bezoekt activiteiten in de Mikado

‘Talent Aalsmeer’ waardevol voor
onderwijs en vrijtijdsbesteding
Aalsmeer - De initiatiefnemer is
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de gemeente heeft dit goede idee in Aalsmeer
in de praktijk gebracht. We hebben het over combinatiefunctionarissen, die actief voor uitwisselingen zorgen tussen onderwijs, naschoolse opvang, sport en cultuur in
de wijk. Wethouder Ulla Eurich regelde in het najaar van 2010 een informatieavond in het gemeentehuis
waar met vertegenwoordigers van
scholen, naschoolse opvang, sportverenigingen en culturele organisaties werd gesproken over deze
nieuwe functionarissen. Er was zeker oren naar dit initiatief, dat gefinancierd wordt door de gemeente met hulp van de landelijke ‘impulsregeling brede scholen, sport
en cultuur’. Een combinatiefunctionaris stimuleert de samenwerking tussen scholen en lokale sporten cultuurinstellingen en welzijnswerk. Die zorgen weer voor een interessant, gevarieerd aanbod voor
de leerlingen. Op de Mikado krijgen de kinderen van de bovenbouw
van de Oosteinder bijvoorbeeld muzieklessen onder schooltijd. De kinderen die het erg leuk vinden, kunnen hun talent verder ontwikkelen
na schooltijd. Het doel is dat meer
kinderen kennis kunnen maken met
sport, kunst, cultuur en techniek. Dit
kan onder schooltijd of daarna. Binnen het schoolgebouw of ergens

anders, zoals een sporthal. Kinderen
hebben er baat bij, maar ook de verenigingen worden er beter van. Zij
kunnen met hulp van de combifunctionaris hun relatie met het onderwijs verbreden en hun maatschappelijke functie versterken. “En dat is
precies wat de gemeente Aalsmeer
voor ogen heeft”, zegt wethouder
Ulla Eurich.
Koken, dansen en meer
In het voorjaar van 2011 startte Thijs
van der Vossen als brede school coordinator. Hij inventariseerde de
wensen en behoeften bij leerkrachten, leerlingen en ouders, bij sportverenigingen en bij culturele en
welzijnsinstellingen. Collega Annelies Eringa kwam erbij en na de zomervakantie gingen onder de naam
‘Talent Aalsmeer’ allerlei activiteiten
voor leerlingen van brede school
de Mikado in Nieuw Oosteinde van
start. De ‘bewoners’ van de Mikado,
de basisscholen De Brug, De Oosteinder en De Zuidooster en BSO
Lievepop, sloegen de handen ineen met sportvereniging Fiqas, muziekdocenten, jeugd- en jongerenwerkers van stichting de Binding,
de Werkschuit en kunstencentrum
de Hint. De talentontwikkeling van
de Aalsmeerse jeugd wordt door
de activiteiten gestimuleerd. Maar
het kan kinderen ook helpen bij het
sluiten van nieuwe vriendschappen of meer zelfvertrouwen te krij-

gen. Zo kunnen kinderen meedoen
met een kookcursus ‘Junior Masterchef’, schaaklessen, creatieve vorming, techniek, zangtheater, gitaaren blazerslessen, zaalvoetbal, zangmuziek-dans voor de jongste kinderen en ‘muziek is cool’ voor kinderen vanaf groep 5. Huiswerkbegeleiding of bijlessen behoren ook tot
de mogelijkheden. Zo’n 200 kinderen doen mee en kunnen op maandag, dinsdag en donderdag meteen
na school aan de activiteiten deelnemen. En op de woensdag- en
vrijdagmiddag gaan ze eerst thuis
eten. Annelies Eringa: “Ouders zijn
enthousiast over de korte cursussen direct na en op school. Een
moeder vertelde dat ze, sinds haar
verhuizing van Amsterdam naar
Aalsmeer, op zoek was naar leuke
activiteiten voor haar kinderen in
de buurt en dat dit nieuwe aanbod
precies is wat ze zocht. De wensen
van scholen, ouders (en kinderen)
zijn het uitgangspunt voor de activiteiten. De scholen van de Mikado
willen graag een extra impuls voor
hun muziekonderwijs. Basisschool
de Brug heeft als speerpunt techniekonderwijs en wilde een techniekclub. Basisschool de Oosteinder wilde schaken. Maar ook ouders komen met vragen en wensen: een moeder mailde dat haar
dochter van vier dol is op zingen en
dansen, waardoor er juist voor deze leeftijd aanbod is ontwikkeld.
Een andere ouder wilde haar zoon
op gitaarles in een groepje, dichtbij huis en voor een korte periode
om het te uit te proberen. Ze kende ook een gitaarleraar en organiseert nu de gitaarlessen. Een moeder mailde dat ze hoopte dat haar
dochter mee kon doen aan zangmuziek-dans, omdat ze hoopte dat
dit haar zelfvertrouwen zou geven.
Andere ouders mailden ideeën voor:
Engelse les, huiswerkclub en kinderyoga.“ De 12-jarige Jenna Poelman zit in groep acht van de Oosteinder en neemt deel aan de cursus
‘zangtheater’. Jenna is dyslectisch
en kan woorden van papier moeilijk onthouden, maar de liedjes van

het zangtheater onthoudt ze direct
en helemaal goed. In de zangtheatergroep kent ze de meeste kinderen niet goed, terwijl die elkaar wel
kennen. Toch zegt ze tegen zichzelf:
durven! “En dan lukt het om te stralen”, vertelt ze.
Niet buiten spel staan
Vrijdagmiddag 9 maart bezocht wethouder Ulla Eurich de Mikado om
met eigen ogen te kunnen zien wat
er zoal gedaan werd voor de kinderen vanuit ‘Talent Aalsmeer’. Ze bezocht onder andere een schaakles, waar de kinderen eerst op papier verschillende mogelijkheden
aan het uitproberen waren. Daarna volgde het onderlinge kampioenschap; heel officieel met elkaar
eerst de hand schudden. Ook werd
er een kijkje genomen bij een techniekles. Daar waren de kinderen bezig om een autootje in elkaar te zetten, dat kon rijden door middel van
een ballon. Leuk was dat de kinderen de mogelijkheid hadden om ook
op de gangen hun bouwsels te testen. Ouders betalen overigens wel
zelf de kosten van de cursus, maar
dat is normaal ook zo bij vele sporten en culturele lessen. “Een kind
mag echter niet buiten spel komen
te staan”, zegt Ulla Eurich. “Als ouders het niet kunnen betalen, dan
kan er een beroep gedaan worden op het Jeugdsportfonds of bijzondere bijstandregelingen. De gemeente of de combinatiefunctionarissen kunnen hierbij helpen.”
Andere scholen volgen
Wethouder Eurich legt uit dat, na
overleg met de andere scholen, als
eerste met de Mikado gestart is,
omdat Nieuw Oosteinde een nieuwe wijk is waar het sociale aspect
nog meer op gang moet komen. Het
schoolgebouw kan hierin, als spil in
de wijk, een prima rol spelen. “De
activiteiten kunnen mensen uit de

Aalsmeer -Stichting Dag van je Leven heeft onlangs weer een leuke wens in vervulling laten gaan.
Dit keer in samenwerking met Radio Aalsmeer. Ons Tweede Thuis bewoner André van Veen wilde graag
een keertje een kijkje nemen bij Radio Aalsmeer en 7 maart was het zover. Hij mocht zich die middag melden bij Jan Peterse, de programmaleider. Na een korte rondleiding begonnen de voorbereidingen van het muzikale uurtje en André mocht zelfs alle nummers uitkiezen voor de uitzending. Op de computer kon hij goed alles volgen en
hij was erg geïnteresseerd hoe alles werkt. Na een kort introductiepraatje werd een nummer van Mae-

wood gedraaid dat hij had gekozen
en hij mocht het zelf aankondigen.
Na iedere drie nummers kwam André weer in de lucht om de volgende
nummers aan te kondigen. Hij leerde
de schuifjes en knopjes bedienen en
werd een volleerde radiodiskjockey.
Als laatste nummer had hij gekozen
voor ‘the time of my life’, wat voor die
middag een zeer toepasselijk liedje was. Samen met zijn begeleidster
was hij zeer dankbaar voor de kans
die Stichting Dag van je Leven en
Radio Aalsmeer hem had gegeven.
Stichting Dag van je Leven probeert
regelmatig wensen van mensen met
een lichamelijke en/of verstandelijke
beperking uit te laten komen. Meer
informatie: www.dagvanjeleven.org.

Stichting Downsyndroom
is in beweging
Aalsmeer - Woensdag 21 maart
was het Wereld Downsyndroomdag. Dit jaar werd deze bijzondere dag ook erkent door de Verenigde Naties, wat een grote mijlpaal
voor alle mensen met Downsyndroom in de hele wereld betekent.
Het besluit betekent een krachtige ondersteuning voor het integratieproces van mensen met Downsyndroom in de samenleving en
voor hun rechtspositie. De Stichting
Downsyndroom(SDS) introduceerde het fenomeen Wereld Downsyndroomdag op 21 maart in 2006 met
een groot feest in aanwezigheid van
prinses Máxima. Er is bewust gekozen voor de datum van 21-3, omdat het 21e chromosoom drie keer
in plaats van twee keer aanwezig
is bij mensen met Downsyndroom.
Daarnaast begint de lente op deze dag en dat kan worden vertaald
als de ontluikende mogelijkheden
voor mensen met Downsyndroom
overal ter wereld. Ondanks de successen van de Stichting Downsyndroom om mensen met Downsyndroom een optimale kans in de samenleving te bieden, is er nog regelmatig sprake van vooroordelen,
rechtsongelijkheid en discriminatie. En zijn integratie in de samenleving en inclusie (bijvoorbeeld in
het onderwijs) nog geen vanzelfsprekendheden. In de gemeente
Aalsmeer zijn er gelukkig uitzonde-

ringen. Onder andere het Wellantcollege de Groenstrook, de Jozefschool en de OBS Kudelstaart dragen een steentje bij door kinderen
met Downsyndroom op hun school
toe te laten. Dit jaar was het thema
van deze dag ‘Downsyndroom is in
beweging’, waarbij juist de mogelijkheden van mensen met het Syndroom van Down benadrukt werden
en waar aandacht voor gevraagd
werd. Rick Zethof met het Downsyndroom uit Kudelstaart behaalde
vorige week gewoon zijn zwemdiploma A in zwembad de Waterlelie.
Ze kunnen het, mogen ze het ook?
Don’t let them down! Meer informatie: www.downsyndroom.nl.

Boomplantdag Bovenlanden
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 24
maart houdt stichting De Bovenlanden een boomplantdag. Er gaan bomen neergezet worden op het land
van Spaargaren in Oost nabij de
voormalige veiling Bloemenlust. Een
stuk aan de zijde van de Ringvaart
gaan opgeluisterd worden met bomen. Het groen zal een mooie aansluiting geven op de nabij gelegen
percelen van de Bovenlanden. De
wijk als het ware met elkaar verbinden”, zegt Ulla Eurich. “Er zijn bijvoorbeeld ideeën om de kinderen
van de kooklessen voor de ouderen
in de wijk te laten koken of er kan
een brugklasgroep opgestart worden waarbij brugklassers, die nu op
verschillende middelbare scholen
zitten, iets leuks met elkaar kunnen
doen. Er zijn nog volop plannen en
het mooie gebouw van de Mikado
biedt veel mogelijkheden. En andere basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart staan te springen om met
combifunctionarissen aan de slag te
gaan. En ook bij de sportverenigingen is de belangstelling groot.” De
gemeente werkt nu aan de uitbreiding van het aantal combifunctionarissen, zodat ook andere basisscholen hun activiteitenaanbod op en na
school kunnen uitbreiden en de samenwerking van het onderwijs met
nog veel meer sportverenigingen en
culturele instellingen tot stand kan
komen. Ideeën van ouders en kinderen zijn altijd welkom en kunnen
gestuurd worden naar info@talentaalsmeer.nl. Meer informatie is te
vinden op www.talentaalsmeer.nl.
Door Ilse Zethof

stichting kan nog wel enkele helpende handen gebruiken. Aanmelden kan bij Cees Tas via 0297-327577
of Anton de Boer via 0297-320713.

Lentetocht
Solexvrienden
De Kwakel - In Kudelstaart en De
Kwakel worden aanstaande zondag
de Solexen weer uit de mottenballen gehaald. Op 25 maart is de eerste regiorit van de Solexvrienden
Kudelstaart en De Kwakel. Voor deze lentetocht is een fraaie route uitgestippeld. Deelname aan de rit is
mogelijk voor ieder die in staat is
een Solex te berijden en er ook een
weet te bemachtigen. De rit start om
half elf en vanaf half tien staat de
koffie klaar bij cafétaria ’t Trefpunt
aan de Kerklaan 24 in De Kwakel.
Voor informatie kan gebeld worden
met 06-16067667.
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Klanten in goede handen bij Wilma

Studio voor schoonheid en ontspanning

Schoonheidssalon De Balans
weer fris en strak na facelift
Aalsmeer - Al elf jaar is schoonheidssalon De Balans te vinden in
de Hadleystraat 55a. Eigenaresse Wilma Brouwer heeft haar salon
toen ‘meegenomen’ vanuit de Willem
Alexanderstraat en heeft nu een ideale ruimte voor haar klanten. Volgens
Wilma werd het hoog tijd voor een
facelift van haar salon. “Ik wilde een
frisse en strakke uitstraling met lichte
kleuren”, vertelt de allround schoonheidsspecialiste. “Een ruimte waar
mijn klanten zich prettig in kunnen
voelen.” Want die klanten zijn natuurlijk erg belangrijk voor Wilma. Ze
geeft ze graag uitgebreid persoonlijke aandacht en een goede service.
“Omdat ik geen personeel in dienst
heb, ken ik alle klanten goed en
bouw ik een goede band met ze op.
Ik vind het belangrijk dat ze zich bij
mij op hun gemak voelen.” Door haar
trouwe klantenkring lijkt dit goed te
lukken. Haar klanten zijn erg divers,
van jonge meiden tot en met dames
van rond de tachtig jaar. Maar ook
jongens en heren weten haar salon
te vinden, al zou dat volgens Wilma
nog wel iets meer mogen. “Gelukkig
is het in deze tijd niet vreemd meer
als een man een schoonheidsspecialiste bezoekt en jongens met bijvoorbeeld acné zijn hier erg bij gebaat.”
Klanten kunnen bij schoonheidssalon De Balans terecht voor allerlei
soorten gezichtsbehandelingen, harsen, wimpers en wenkbrauwen verven, handverzorging, make-upadviezen en bruidsmake-up. Tevens heeft
Wilma een apparaat voor Microdermabrasie. Dit is een pijnloze techniek

om de huid gladder, zachter en frisser te maken en deze te ontdoen van
fijne rimpels, ondiepe littekens, vergrote poriën en huidverkleuringen.
Ideaal voor anti-age behandelingen
en pigment. Maar klanten kunnen
er ook een ontspannende massage
krijgen. Wilma vindt masseren één
van de leukste dingen om te doen,
dus zal het voor de klant zeker een
relaxte ervaring zijn. Als productlijn gebruikt Wilma het professionele, Duitse merk Babor. Ze gebruikt
en verkoopt een gezichtslijn, bodylijn, zonnelijn, herenlijn en de make-up van dit kwalitatief hoogstaande merk. “Ik gebruik deze cosmetica al heel lang zelf en in de salon en
je ziet er echt resultaat door. Voor iedere soort huid is er een goed product. En ook de make-up is prima.
Leuk zijn de nieuwe vrolijke kleurtjes
voor deze zomer.” Via haar website
kunnen deze producten ook besteld
worden. Op dit moment krijgen klanten 15% korting op een aantal Babor-verzorgingsproducten in de salon. Regelmatig volgt Wilma trainingen van de leverancier, zodat ze op
de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in haar vakgebied en
nieuwtjes uit kan wisselen met collega’s in het land.
Schoonheidssalon De Balans is open
op maandag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur en ’s avonds
op maandag en woensdag van 19.00
tot 21.00 uur. Meer informatie: www.
babor.nl/schoonheidssalondebalans.
Door Ilse Zethof

Open Huis bij Beau Naturel

Van links naar rechts: Patrick Spaander (jury), Tom de Vries (winnaar), Janna van Zon (jury), Frans de Boer (winnaar) en Karin Eveleens van EKZ. Foto: Aalsmeer Photo.

Start nieuwe wedstrijd

Frans en Tom winnaars van
fotowedstrijd Aalsmeer Photo
Aalsmeer - In februari riep
Aalsmeer Photo alle inwoners van
Aalsmeer en Kudelstaart op om
mee te doen aan de fotowedstrijd
met als thema ‘appartementen’. Dit
leverde tientallen leuke inzendingen
op en afgelopen zaterdag mochten
de winnaar van de publieksjury en
de winnaar van de vakjury hun prijs
in ontvangst nemen bij Ringfoto de
Boer. Frans de Boer uit Kudelstaart
ontving de meeste stemmen met
zijn foto van het trappenhuis in de
Spilstraat en Tom de Vries werd met
zijn foto van het pand Grundelweg
aan het Praamplein door de vakjury
uitgekozen als winnaar. “De foto van
Tom viel ons vooral op door het fascinerende kleuren- en lijnenspel dat
hij heeft weten vast te leggen”, aldus Patrick Spaander, voorzitter van

de vakjury. Aalsmeer Photo organiseert deze fotowedstrijden met als
doel om inwoners van Aalsmeer en
Kudelstaart met andere ogen naar
hun (woon)omgeving te laten kijken en de vele mooie plekjes vast
te leggen en met elkaar te delen. Inmiddels is de nieuwe wedstrijd van
start gegaan met als thema ‘voorjaar en je huis’. Een breed thema
waar Aalsmeer Photo veel inzendingen voor verwacht. Alles is mogelijk,
foto’s in huis, het werken in de tuin,
van spelende kinderen, mensen die
van het eerste voorjaarszonnetje genieten of hun wasgoed buiten hebben hangen of auto’s die gewassen
worden. Als het voorjaar er maar
uitspringt. Doe mee en stuur je foto in op www.aalsmeerphoto.nl. De
wedstrijd loopt tot vrijdag 13 april.

Aalsmeer - Voor één van de meest
uitgebreide beautybehandelingen is
de knusse schoonheidssalon Beau
Naturel in de Dorpsstraat 45 hét
adres. Eigenaresse Sandra Bakker
neemt minimaal anderhalf uur de
tijd voor haar klanten. Het genieten begint al in de verwarmde behandelstoel. Dan krijgen de voetjes een warm voetenbad, vervolgens
komt het gezicht aan bod met lymfdrainage en lichttherapie. Daarna
neemt ze de rug onderhanden met
hotstones en zelfs armen en handen
worden gemasseerd. Op de achtergrond een ontspanningsmuziekje
en tot slot een kopje koffie voor de
liefhebber. Als dat geen verwennen
is! Deze behandeling is zelfs te boeken voor een speciaal gereduceerd
paastarief met nu als extra een oppeppend vitaliserend masker. Sandra werkt met het natuurlijke, dierproefvrije en biologische verzorgingsproduct Phyto 5. Ze vertelt
hierover het volgende: “Het fascinerende van dit merk is dat het gebaseerd is op de basisprincipes uit de
Chinese filosofie. De Yin Yang leer
van de vijf elementen, te weten water, vuur, aarde hout en metaal. We
zitten nu in de houttijd. Met als kleur
groen. Je merkt het aan de zin om
dingen te gaan ondernemen. Aan
de hand van een schema kan ik bepalen welk type iemand is, zodat ik
specifiek en gericht een persoonlijke verzorgingsplan kan samenstellen. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in horoscopen en ook dat kan
ik toepassen op de behandeling.”
Sandra is een schoonheidsspecialiste met meer diepgang en een bijzondere touch en altijd op zoek naar
een totale balans tussen innerlijk en
uiterlijk.

Veel aanbiedingen
Beau Naturel is niet de enige in
Noord Holland die het merk Phyto
5 voert. Er zijn nog vier salons. Alle eigenaresses komen elkaar regelmatig tegen tijdens opfriscursussen
betreffende het product. Zij houden
daarom gezamenlijk een paar keer
per jaar een open huis om mensen
kennis te laten maken met de producten en technieken. Op zaterdag
31 maart van 10.00 tot 15.00 uur zijn
belangstellenden van harte welkom
in de salon in Aalsmeer. Onder het
genot van een hapje en een drankje wordt uitleg gegeven door alle vijf
de specialistes. Er zijn ook vele aanbiedingen, zoals een gratis voorjaarsmake-up en een leuk samengesteld pakket met proefmonsters
en een cadeaubon ter waarde van
tien euro korting op een behandeling naar keuze die tot de paasdagen geldig is. Inschrijven hiervoor
is vanaf heden al mogelijk. Ter kennismaking kan dan tevens een keuze gemaakt worden uit twee behandelingen van een half uur, namelijk een gezichtsbehandeling met
een vijfelementen verjongingsmasker of lymfedrainage en lichttherapie óf een rugmassage ook weer
met lymfedrainage en lichttherapie.
Deze behandelingen zijn gewoonlijk 35 euro. Maar nu voor slechts
10 euro te boeken. Op de open dag
wordt precies duidelijk wat die drainage en therapie precies inhoudt.
Reden te meer om even langs te komen volgende week zaterdag! Voor
meer informatie of voor het maken
van een afspraak, bel 06-10653695
of kijk op de website: www.beaunaturel.nl.
Door Miranda Gommans

Internationale richtlijn ISO 26000

Wethouder: ‘Meerlanden
pionier in duurzaamheid’

Boek spiritueel leraar nu in winkels

Nieuw: ‘Het mysterie dat
leven heet’ van Inge Saraswati
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 20
maart heeft Inge Saraswati haar eerste boek ‘De Onthulling, Het mysterie dat leven heet’ gepresenteerd. Inge Saraswati is spiritueel leraar. In
dit boek neemt zij lezers mee in het
avontuur van haar jeugd tot jong volwassene. Al jong voelt Inge dat liefde
je ware thuis is en dat dit de plek is
waar ontspanning woont. Deze ervaring wil zij door middel van dit boek
met iedereen delen. Omdat zij iedereen die plek gunt waar liefde en
vreugde ervaren kan worden. Inge
zou zeggen: “Dit is niet een vreugde
die je van buitenaf krijgt toegeworpen, maar de vreugde en liefde die
in jou woont.” Inge Saraswati werkt
al jaren met mensen om hen verder
te brengen op het spirituele pad. Zij
is spiritueel leraar in yoga, meditatie,
Avatar trainingen (bewustzijnstrainingen) en mental coach met daaraan gekoppeld het overbrengen van
helende kracht. Door de jaren heen
is zij er achter gekomen dat het fenomeen spiritualiteit nog een onontgonnen gebied is voor veel mensen.
De opmerkingen daarover spreken
boekdelen: “Yoga? Zweverig. Magnetiseren? Daar geloof ik niet in.
Heldervoelendheid, helderziendheid:
hoe kan dat? Waarom heeft die ander dat wel en ik niet? Moet je dat
geloven?” Er zijn al veel boeken geschreven over de yogische innerlijke wetenschappen, over paranormale begaafdheid en helende krachten
die sommige mensen kunnen overbrengen op anderen. Maar het boek
van Inge Saraswati heeft een meerwaarde. De intentie van deze inwoonster is om een bijdrage te leveren aan de spiritualiteit die in eenieder is. Zij hoopt met haar woorden

Rijsenhout - De Meerlanden, actief
in afval en openbare ruimte, publiceert als eerste in haar branche de
onderbouwing van de zelfverklaring
ISO 26000. Op dinsdag 13 maart om
16.30 uur overhandigde Algemeen
Directeur van De Meerlanden, Ger
de Jong, het rapport aan de ambassadeur Gebouwde Omgeving, Jeroen
Nobel en Wethouder Duurzaamheid
Haarlemmermeer, John Nederstigt.
Jeroen Nobel: “De Meerlanden is
een voorbeeld hoe bedrijven duurzaam kunnen werken. Zij zijn al jaren
bezig met opwekking van duurzame
energie uit afval in de regio Haarlemmermeer. Nu is ook de interne bedrijfsvoering aangepakt en getoetst.
De Meerlanden is een echte pionier
in duurzaamheid in onze gemeente en de verre omgeving”. John Nederstigt voegt daaraan toe: “ En met
de ervaring die is opgedaan zien we
mooie kansen om duurzaamheid in

de regio verder uit te bouwen. ” “We
vinden het belangrijk om een voorbeeld te zijn op het gebied van duurzaamheid” zegt Ger de Jong. “Onze
visie is dat wij vanuit een gezonde
bedrijfsvoering en ondernemerschap
het milieu, mensen en de maatschappij kunnen laten floreren. We
willen sociaal én financieel bijdragen
aan de lokale gemeenschap, maar
ook aan een leefbare aarde voor komende generaties.” ISO 26000 is dé
internationale richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid
van ondernemingen. De richtlijn gaat
uit van zeven MVO-principes en zeven MVO- kernthema’s en geeft inzicht in het wat en hoe van MVO. Het
doel van ISO 26000 is het ondersteunen van organisaties die invulling
willen geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en zo een
bijdrage willen leveren aan duurzame ontwikkeling.

Voor het groengasvulpunt van De Meerlanden overhandigt Ger de Jong (r) de
onderbouwing ISO 26000 zelfverklaring aan wethouders Nobel (m) en Nederstigt (l).

veel mensen te verrijken met dat deel
in hen wat eeuwig is. Inge Saraswati:
“Ons mens zijn is een duidelijk gegeven, maar wie we werkelijk zijn, daar
is meestal geen antwoord op. Door
het meegeven van de gebeurtenissen in mijn jeugd en jong volwassene laat ik mensen kennis maken met
een diversiteit aan gevoelens die we
allen kennen: liefde, afscheid nemen,
creativiteit, passie en verwondering.
Maar waar het ook over gaat, steeds
kom ik bij de kern terug: jouw ware
thuis.” Door de oprechtheid en eenvoud is Inge is in staat om spiritualiteit heel dicht bij de mens te brengen. Zij kan mensen in hun hart raken, zodat zij zien dat het mogelijk
is om uit de beperking van de kleine eindigende mens te komen met al
zijn vernauwende denkbeelden over
van alles en nog wat. Mede door
haar visionaire schilderijen, die in het
boek geïllustreerd worden en die zij
op jonge leeftijd maakte, kan tot de
conclusie gekomen worden dat verleden, heden en toekomst in elkaar
versmolten liggen in het tijdloze nu.
Het boek gaat over wonderbaarlijke ontmoetingen, maar ook over alledaagse ervaringen die hun alledaagsheid verliezen als je met andere ogen leert kijken en met andere
ogen leert zien. ‘De Onthulling. Het
mysterie dat leven heet’ is te koop bij
alle boekhandels en te bestellen via
www.ingesaraswati.com.

Februari-omzet FloraHolland
lijdt onder winterkoude
Aalsmeer - Tot eind januari was
er nauwelijks sprake van een winter van betekenis. De eerste tien dagen van februari begonnen met een
koudegolf. In deze periode viel één
van de belangrijkste bloemengeefdagen van het jaar: Valentijn. Ook
de rest van Europa had te kampen met extreme kou. De markten straathandel lag grotendeels
plat; hierdoor werd soms uitgeweken naar alternatieve cadeaus. Ook
het vervoer had problemen met de
weersomstandigheden. Bovendien
verliep Valentijn 2011 goed en dit
maakte het negatieve verschil met
dit jaar extra zichtbaar. Anderzijds
werden de cijfers positief beïnvloed
door het feit dat februari dit schrikkeljaar een (veil)dag extra telde. De
laatste week van februari toonde alweer herstel in eerste aanloop naar

Internationale Vrouwendag. Februari 2011 leverde per saldo 3,1% omzet in ten opzichte van 2011 bij een
0,7% kleiner volume. De middenprijs viel met 0,333 eurocent bijna
een cent lager uit.
Snijbloemen leverden licht in
Bij snijbloemen varieerden de resultaten in februari vrij sterk per product. Opvallend was de prijsstijging bij Lisianthus: ruim 8 cent bij
een aanvoertoename van bijna 1%.
Ook Pluischrysant en Cymbidium
scoorden aanmerkelijk hogere middenprijzen bij 13,3% en 8,8% meer
stelen dan in 2011. Gerbera en Troschrysant schaarden zich eveneens in dit rijtje met 2,5% en 1,6%
meer aanbod. Tulp had het nog
steeds moeilijk. De vraag naar product stond wat onder druk en ook

Onderzoek tarieven in Nederland

Begraven in Aalsmeer duur!
Aalsmeer - Coöperatie DELA vergeleek de meest recente tarieven van
583 gemeentelijke begraafplaatsen
in 285 gemeenten. Daaruit blijkt dat
ook dit jaar weer vreemde tariefsverhogingen hebben plaatsgevonden. Zo
verhoogde de toch al dure gemeente Bodegraven het tarief met 35 procent naar 6.176 euro voor dertig jaar.
Daarmee staat deze gemeente in de
top-10 van duurste gemeenten én in
de top-10 grootste stijgers in Nederland. Ook Zutphen komt in beide categorieën voor. Het verschil tussen
de goedkoopste en duurste begraafplaatsen in Nederland is opgelopen
naar zo’n 6.000 euro. Gemiddeld verhoogden gemeenten de tarieven voor
het begraven met 6,27 procent. Er zijn
echter uitschieters met verhogingen
van meer dan 100 procent. De goedkoopste gemeente (Littenseradiel) rekent 456 euro voor een graf voor twintig jaar. Slechts drie gemeenten verlaagden het tarief. De meest opvallende daling vond plaats in Moordrecht.
Daar daalde het tarief met 30 procent.
Met 3.758 euro behoort deze begraafplaats overigens nog steeds tot de categorie ‘dure begraafplaatsen’. Gemeenten mogen de werkelijke kos-

ten voor het graf doorberekenen aan
de burgers. Dat zijn kosten voor rechten, delven en onderhoud. Sinds 2005
vergelijkt DELA jaarlijks de tarieven
van gemeentelijk begraafplaatsen. Begraven in de provincie Noord-Holland
is ronduit duur. Het is in Noord-Holland niet mogelijk om voor minder dan
1.500 euro een gemeentelijke begraafplaats te vinden. Opvallend is dat veel
gemeenten hun tarieven fors verhoogden. Zo verhoogde gemeente Langedijk het tarief met ruim 50 procent, oftwel bijna 1.400 euro tot bijna 4.000 euro. Andere stijgers zijn Heiloo (23 procent), Stede Broec (bijna 15 procent),
Zaanstad (12 procent) en Amstelveen
(bijna 12 procent). De lijst duurste gemeenten wordt aangevoerd door Huizen, Aalsmeer en Bussum, allen ruim
boven de 5.000 euro. Ook gemeenten
als Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Hilversum zijn duur met
tarieven boven de 4.000 euro. In de categorie ‘goedkopere gemeenten’ zijn
de tariefsverhogingen beperkt, met
uitzondering van de gemeente Zaanstad. Ondanks de verhoging van 12
procent behoort deze gemeente nog
steeds tot de goedkopere gemeenten
in de provincie Noord-Holland.

wat lichtere kwaliteitssorteringen
hadden tot gevolg dat de prijs met
0,126 cent precies 2,5 cent lag onder het peil van vorig jaar. De snijbloemenverkopen over de maand
vielen 2,2% lager uit dan in 2011 bij
0,5% minder stelen. De middenprijs
kwam uit op 0,237 eurocent; dit was
bijna een halve cent lager.

Pothyacinth bracht iets meer op bij
bijna 9% minder stuks en Potnarcis
leverde een stuiver in bij 5,5% meer
potten. Verder viel op dat de enige
‘groene’ vertegenwoordiger slecht
presteerde: Dracaena noteerde
1,502, bijna 15 cent minder bij 8,8%
stuks dan in februari 2011. Kamerplanten sloten af met 4,3% minder
omzet bij 4,5% minder stuks. De
middenprijs leverde 0,4 cent in.

Kamerplanten in evenwicht
De consument had moeite zijn weg
te vinden naar de tuincentra en dit
was terug te vinden in de verkoopcijfers van kamer- en tuinplanten.
Bij Phalaenopsis kwam er ruim 14%
meer stuks en de middenprijs stond
onder druk: met bijna 4,25 viel deze
krap twee dubbeltjes lager uit dan
in februari 2011. Ook Potroos wist
het niveau van vorig jaar niet realiseren; wel kwam er ruim 10% meer.
Anthurium boekte met bijna 3,31
precies 3 cent winst in vergelijking
met vorig jaar; het aanbod was echter 6,2% kleiner. De bol-op-pot-varianten gaven een wisselend beeld:

Tuinplanten nauwelijks
Het weer nodigde bepaald niet om
in de tuin aan het werk te gaan,
maar tegen het eind van de maand
liepen de temperaturen weer op en
trok de vraag naar Violen aan. Dit
resulteerde in bijna 20% meer aanvoer en dankzij goede animo bracht
dit een middenprijs van 0,401 op.
Ook Primula’s kwamen in grotere
getale (+65%); dit was echter even
te veel voor de markt. De tuinplantenomzet zakte 11% in vergelijking
met vorig jaar bij 5,3% meer stuks;
gemiddeld ruim 16 cent lager.
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GEZOCHT:

Maak snel een afspraak bij Ed Kriek Optiek Sound &
Vision in Aalsmeer, Nieuw Vennep of Kudelstaart voor
een proefaanpassing van het nieuwste hoortoestel van
Bernafon: de Chronos Nano RITE!
Het nieuwste Luidspreker-In-HetOor (LIHO) toestel van Bernafon
verdient niet alleen complimenten
voor zijn esthetische ‘look’, ook
technisch is hij gemaakt voor een
perfecte score.

Proefpersonen die op zoek zijn naar
de nieuwste hoorsensatie van Bernafon!

CHRONOS Nano RITE
Hoorsystemen

De Chronos Nano RITE is ontworpen
om uw leven eenvoudiger te maken met behulp van:
• verbeterd spraakverstaan
• beter luistercomfort
• een natuurlijke weergave van geluid
• draadloze communicatie
• design, stijl en onopvallendheid
Bij Ed Kriek Sound & Vision wordt u altijd geholpen door een
StAr-gecertificeerde triage audicien.
Wij nemen uitgebreid de tijd om samen met u uw
hoorprobleem in kaart te brengen en op zoek te gaan naar
een oplossing op maat.

1. Heeft u wel eens last van een hinderlijke fluittoon?
2. Heeft u wel eens moeite om spraak te verstaan in een rumoerige omgeving?
3. Bent u ook toe aan een hoortoestel met een eigentijdse uitstraling?

Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen aan deze proefperiode.
De proefperiode duurt maximaal 3 maanden en u wordt gevraagd na deze periode
een evaluatieformulier in te vullen. Deelname t/m 31 mei 2012.

4. Kunt u met uw huidige hoortoestel probleem- en draadloos telefoneren?
5. Bent u ook op zoek naar een heldere en natuurgetrouwe geluidswereld?

Heeft u 3 van de 5 vragen met ja beantwoord?
Dan bent u op zoek naar een nieuwe hoorsensatie!
Winkel Aalsmeer
Stationsweg 2
1431 EG Aalsmeer
Tel. 0297 - 320478

Winkel Nieuw Vennep
Venneperhof 2
2151 AZ Nieuw-Vennep
Tel. 0252 - 626036

Winkel Kudelstraat
Einsteinstraat 127
1433 KH Kudelstaart
Tel. 0297 - 349944

Schaatsster Ilse de Ruiter
kampioen van Amsterdam
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag werden de kampioenschappen van Amsterdam weer geschaatst op de Jaap
Eden baan. Als pupil A moest Ilse de
Ruiter een 100, een 500 en een 700
meter schaatsen. Het hele seizoen
strijdt Ilse samen met haar vriendin
Charlotte Kool om de prijzen. Charlotte is iets beter in de langere afstanden, maar op de 100 meter is Ilse dit seizoen onverslaanbaar. Alle
afstanden moesten de twee dames
het tegen elkaar opnemen. Er werd
gestart met de 100 meter, die Ilse
won met 0.5 seconde voorsprong op
Charlotte. Zou dat genoeg zijn voor
de rest van de dag? De 500 meter
werd een spannend gevecht tussen
de dames, die tot ieders verbazing
ook gewonnen werd door Ilse. Met
meer dan een seconde voorsprong
voor de 700 meter kon het toch niet
meer mis gaan. Behoorlijk zenuwachtig voor de laatste afstand verschenen de dames aan de start. Voor
Charlotte was het alles of niets, maar
Ilse bleef tot de laatste bocht gelijk
en in de laatste binnen bocht wist ze
met een enorme versnelling Charlot-

te ook op deze afstand te verslaan. Ilse heeft alle afstanden gewonnen in
een voor Amsterdam zeer goede tijd.
Ze bleef heel dicht in de buurt van
haar persoonlijke record tijden die
ze in Heereveen heeft gereden. Ilse
mag zich opnieuw een jaar kampioen
van Amsterdam noemen, want vorig
jaar haalde zij deze bekroning ook al.
Zondag was de allerlaatste schaatswedstrijd van Ilse voor dit seizoen. Ilse deed mee aan de recordraces in
Enschede, ze mocht 2 keer een 500
meter rijden. Ze had zich opgegeven
om te proberen het clubrecord op de
500 meter te verbreken.
Ilse heeft dit seizoen al op de 100,
300, 700, 1000 en de 1500 meter een
clubrecord gereden, maar op de 500
meter was het nog niet gelukt. Dit
was de laatste kans. De eerste 500
meter in Enschede ging niet hard
genoeg, maar tijdens de allerlaatste
kans wist ze op de valreep toch een
clubrecord op de 500 meter neer te
zetten. Wat een mooie afstuiting van
een geweldig schaatsseizoen. Het
was een top weekend voor Ilse.

Koude start BMX bij UWTC

KDO JG1 naar Ajax clinic
De Kwakel - Het G-voetbalelftal KDO JG1 heeft de clinic van de
jeugdtrainers van Ajax gewonnen.
Op 1 april wordt deze unieke clinic voor vier G-voetbalelftallen gehouden. De voetbalclinic staat onder leiding van jeugdtrainers (onder andere Brian Roy en Heini Otto)
van Ajax en vind plaats op het trainingcomplex de Toekomst van Ajax.
Na de clinic is KDO JG1 te gast in
de Arena bij de wedstrijd AJAX tegen Heracles. Uit meer dan zestig inschrijvingen is KDO JG1 geselecteerd bij de laatste tien kanshebbers. Van de tien G-voetbalelf-

tallen konden vier G-voetbalelftallen een plaats verdienen door zoveel mogelijk stemmen te vergaren.
Op het filmpje van KDO JG1 is maar
liefst 2109 keer gestemd. Dit bleek
voldoende voor de vierde plaats met
tien stemmen meer dan FC Uitgeest.
De spelers en trainers van KDO JG1
willen daarom alle stemmers bedanken! G-voetbal is bedoeld voor
mensen die door een lichamelijke
en/of verstandelijke beperking belemmerd zijn in hun bewegingsmogelijkheden. Meer informatie is verkrijgbaar bij KDO via website www.
kdo.nl.

Kampioenen gehuldigd!
Aalsmeer - Zaterdag zijn in de Bloemhof de kampioenen van FIQAS Aalsmeer
gehuldigd. En dat waren behalve de dames – die winnaar werden van de Eerste Divisie en promoveerden naar de eredivisie – ook maar liefst vijf jeugdteams: de meiden A1, de jongens B1 én B2, de jongens C1 en de jongens D1.
Ze werden allemaal in de spotlights gezet, kregen bloemen namens het bestuur en natuurlijk een oorverdovend applaus van het publiek. De dames kregen ook nog een enorme taart van hun supporters en de huldiging eindigde
met ‘roeien’ door alle kampioenen. Foto: Don Ran

Westplastocht dit weekend
Aalsmeer - Wandelvereniging AWV Aalsmeer organiseert op zaterdag 24
en zondag 25 maar de Westplastocht. Voor deze sportieve wandeltocht kan
gekozen worden uit de afstanden 5, 10, 15, 25 of 40 kilometer. Startpunt is
de Health club in de Beethovenlaan 114. Het startbureau gaat open op 9.00
uur en sluit om 18.00 uur. Inlichtingen: 0297-320813, 0297- 322455 of www.
awv-aalsmeer.nl.

info@edkriekoptiek.nl
www.edkriekoptiek.nl

Uithoorn- Zondag 18 maart is de eerste wedstrijd van de BMX West Competitie verreden op de fietscrossbaan
van UWTC aan de Europarei. De dag
begon regenachtig en met een frisse wind. De regen stopte halverwege de eerste manche gelukkig, maar
echt aangenaam was het nog niet. De
wedstrijd werd verreden door bijna
350 rijders in de eigen en open klasse. Dat resulteerde in 58 ritten. Voor
iedereen weer even wennen na de
winterstop. Door alle werkzaamheden aan de baan hebben de UWTCers maar twee weken kunnen trainen
en wennen aan de nieuwe bochten en
bulten. In de eerste bocht gingen nogal wat rijders onderuit, waaronder ook
Arjan van Bodegraven. Gelukkig kon
iedereen wel de wedstrijd uitrijden.
Maar liefst 48 rijders wisten de finale te bereiken. Linda Reijnders haalde
een keurige eerste plaats in de B-finale in haar eerste wedstrijd, nadat ze
in december lid is geworden! Dit seizoen rijden de broers Wiljan en Tom

Brouwer in dezelfde leeftijdsklasse.
Deze keer wist Wiljan zijn broer voor
te blijven. Bart van Bemmelen gaat
dit seizoen een leeftijdsklasse hoger
rijden, misschien heeft hij dan wat
meer concurrentie. Afgelopen zondag
werd hij toch weer eerste. Bij de jongste leeftijdsklasse, de Boys 7, reden
maar liefst acht UWTC-ers in de finale. Bij de open klasse wisten zeventien
UWTC-ers de finale te halen, waarvan
zeven uiteindelijk het podium mochten beklimmen. De bekers in de open
klasse werrden meegenomen door:
7-: Rens Grommel 3e plaats, 8-9 jaar:
Brian Boomkens 2e plaats, Izar van
Vliet Carcia 3e plaats, 10/11 jaar: Bart
van Bemmelen 1e plaats, Joey Nap 2e
plaats, 12/13 jaar: Arjan van Bodegraven 1e plaats, 16+; Michael Schekkerman 1e plaats. Nieuwsgierig naar de
volledige uitslag? Kijk dan op de website van UWTC. www.uwtc.nl afdeling
BMX. Daar staan ook alle foto’s. Dit
weekend gaan de rijders naar Heiloo
voor de tweede BWC wedstrijd.

Horloges weg na inbraken
Aalsmeer - Op donderdag 15 maart
is tussen zeven en even voor twaalf
uur in de avond ingebroken in een
woning in de Koningsstraat. De inbrekers hebben eerst geprobeerd met
een koevoet een raam open te breken. Toen doen niet lukte, is het glas
van een deur ingeslagen. Het hele
huis is doorzocht. De dieven zijn er
vandoor gegaan met sieraden, waaronder een herenhorloge van het merk
Rado. Tussen vrijdag 16 en zondag 18
maart is ook een woning in de Hadleystraat door het dievengilde bezocht. Om het huis te kunnen betre-

den zijn door inbrekers gaatjes geboord om de hendels van een kozijn te openen. De woning is, inclusief het kantoor, geheel doorzocht.
De dieven hebben sieraden meegenomen, waaronder een zakhorloge en
een horloge. Ook is een zonnebril van
het merk Vogue gestolen. Op zondag 18 maart is tussen drie en kwart
voor vier in de ochtend ingebroken in
een woning in de Galvanistraat in Kudelstaart. Een ruit van de voordeur is
door inbrekers ingeslagen. Alle kamers in het huis zijn bezocht. Vooralsnog is niet bekend wat is ontvreemd.

Zonnebloem zoekt coördinator
Aalsmeer - De regio Amstelland van
de Zonnebloem is zeer dringend op
zoek naar een vrijwillig(st)er die coordinator van maatschappelijke stages wil worden binnen de regio.De
functie omvat een coördinerende rol
met betrekking tot het uitzetten van
stageplaatsaanvragen van verschillende onderwijsinstellingen op middelbaar niveau en het realiseren van
stageplaatsen bij de verschillende
Zonnebloemafdelingen. De vrijwilliger ondersteunt plaatselijke afdelingen bij het informeren van scholen
over stagemogelijkheden bij de Zonnebloem, het maken van concrete
werkafspraken met scholen, onder-

houden van de bestaande contacten
met scholen, mogelijk maken van een
gevarieerd en aantrekkelijk aanbod
van vrijwilligerswerk en tot slot het
begeleiden van stagiairs. De Zonnebloem richt zich op mensen met een
lichamelijke beperking door leeftijd,
ziekte of handicap en voor wie sociaal isolement dreigt. Naast het ontvangen van huisbezoek door vrijwilligers kunnen de deelnemers meedoen aan allerlei activiteiten, evenementen en vakanties. Meer informatie is te vinden op de website. Aanmelden kan bij Mary Verhaar via 0625002506 of per email: amstellandzonnebloem@hotmail.com.
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Samenwerking Van den Berg
en AH Autoschade Herstel
Aalsmeer - Dinsdag 13 maart ondertekenden Paul Zwebe, eigenaar
van Autoschade Van den Berg, en
Michael Huis, directeur AH Autoschade Herstel, een samenwerkingscontract. Hiermee treedt Autoschade Van den Berg uit Amstelveen toe tot het speciale partnership- programma van AH Autoschade Herstel. Zwebe ziet vooral mogelijkheden in het bereiken van de gestuurde schadestroom van verzekeraars en leasemaatschappijen. De
Associate Business Partners van AH
Autoschade Herstel worden geselecteerd op basis van strikte voorwaarden op het gebied van kwaliteit
van dienstverlening, de groepsloyaliteit en de ICT-oplossingen binnen
het bedrijf. Paul Zwebe: “Ik wist dat
AH Autoschade Herstel, net als Pro-

file, van The Alwaysbemobile Company is. Een zakenrelatie van mij
was positief over Profile en daarom
heb ik mij bij AH Autoschadeherstel
aangesloten.”
Kwaliteit
Autoschade Van den Berg is in 1906
begonnen als een wagenmakerij.
In 2000 kocht Paul Zwebe het bedrijf, dat inmiddels was uitgegroeid
tot een kwalitatief schadeherstelbedrijf. “Ik wilde het graag op mijn
manier doen, dus ben ik voor mezelf begonnen. Nu staan we bekend
als een specialist met zes vakmannen op de werkvloer. We verzorgen veel uiteenlopende reparaties.
Daarnaast weten klanten ons ook te
vinden voor het spuiten van andere zaken dan auto’s. Dit is een leuke

All-inclusive strategie
Het partnership-programma van
AH Autoschade Herstel groeit snel.
In slechts een paar maanden zijn
al meer dan twintig schadespecialisten toegetreden tot dit vernieuwende programma. Michael Huis,
directeur AH Autoschade Herstel,
licht deze snelle groei toe: “We hebben een innovatieve aanpak en die
is voor de schademarkt cruciaal. De
Associate Business Partners vormen hierin een sterk en belangrijk
netwerk. Onze aanpak wekt de interesse van verzekeringsmaatschappijen en daar profiteren alle ondernemers van AH Autoschade Herstel
van.”
AH Autoschade Herstel is een hoogwaardige landelijke business programma op het gebied van schade
die opereert in Nederland. De geselecteerde Associate Business Partners vormen een sterk netwerk met
als doel: maximale efficiency en toegevoegde waarde creëren voor de
klant. Alle partners beschikken over
geavanceerde ICT-oplossingen en
een hoge servicegraad. De kwaliteit van de afzonderlijke vestigingen
wordt gewaarborgd met het kwaliteitslabel FOCWA.

ingezonden
Welkom in watersportdorp Aalsmeer
Als inwoner van Aalsmeer mag ik
graag met een boot gebruik maken
van de prachtige Westeinderplassen, Sinds vorig jaar is er een fantastische aanvulling gekomen op
het Horeca aanbod in Aalsmeer op
een prachtige locatie aan de Westeinder. Het is zelfs zo’n mooie en
goede zaak dat de gemeente haar
heeft uitgeroepen tot starter van het
jaar 2011, toch niet zo maar iets!. Ik
moet ook eerlijk bekennen dat bijna alles klopt aan deze zaak, bijna

alles want als je per boot dit prachtige etablissement aan wilt doen,
gaat het mis. Het enige onderdeel
dat de gemeente heeft aangelegd
is namelijk de steiger voor het paviljoen. Deze steiger is zo ontworpen
dat het praktisch onmogelijk is om
aan te leggen en als het al lukt dan
kun je de volgende dag je verzekeringsagent bellen om de schade aan
je bootje op te laten nemen.
Inmiddels staat het Paviljoen al
weer bijna 2 jaar en de steiger der-

Thema-avond How 2 Talk
2 kids bij BSO Kids & Go
Aalsmeer - Sinds januari 2012
werkt de kinderopvang van KieKeBoe, waaronder buitenschoolse opvang Kids & Go, kinderdagverblijf KieKeBoe en peuteropvang
Villa Vrolijk volgens de How2talk2kids methode. Het personeel heeft
onlangs een workshop gevolgd en
sindsdien werken zij met erg veel
plezier via deze prachtige methode.
“Je herkent het als ouder vast wel
eens, dat je even niet meer weet hoe
je je kind zover krijgt dat het luistert
en als je dan denkt dat je het voor
elkaar hebt, dat je kind dan alsnog
zijn hoofd wegdraait en doet alsof
ie je niet hoort. Of dat je het gevoel
hebt tegen een muur te praten. Met

de How2talk2kids methode, blijkt
dat effectief communiceren met je
kind eigenlijk helemaal niet moeilijk
is. Probeer deze simpele maar doeltreffende aanpak eens uit. Werkt bij
peuters, kleuters, pubers, maar dus
ook bij onze kinderopvang”, aldus
Bianca Wegbrands, directeur van de
kinderopvang van KieKeBoe.
How2talk2kids is gebaseerd op een
andere manier van praten met en
luisteren naar kinderen. De methode reikt praktische handvatten aan
voor betere communicatie, waardoor de relatie verdiept. Zowel ouders als kinderen krijgen hierdoor
meer zelfvertrouwen en de sfeer in
huis verbetert.

Sportactiviteiten en toernooien

Schipholfonds in beweging
Aalsmeer - In 1994 is op initiatief
van Amsterdam Airport Schiphol het
Schipholfonds opgericht met als doel
de maatschappelijke betrokkenheid
van de luchthaven met de omgeving
tot uiting te brengen. Daartoe ontvangt het fonds jaarlijks een schenking van de luchthaven. Vanaf maart
2012 gaat het Schipholfonds van
start met een nieuwe invulling van de
activiteiten. Het Schipholfonds heeft
gekozen voor het thema ‘fysieke be-

weging’. Het bestuur van het fonds
kent donaties toe aan algemeen nut
beogende instellingen, zonder winstoogmerk, die werkzaam zijn op het
gebied van fysiek bewegen. Nieuw
is dat het Schipholfonds twee keer
per jaar een substantiële donatie van
maximaal 100.000 euro uitkeert, één
keer voor een initiatief voor minder
validen en één keer voor een regulier project. Het Schipholfonds wil in
de directe omgeving van Amsterdam

halve ook, het zou de gemeente Aalsmeer sieren als ze de steiger laten verbouwen en laten herontwerpen door mensen die verstand hebben van watersport en
niet door een kunstenaar! Ik denk
dat dan vele (Aalsmeerse) watersporters blij worden (en ook de andere gebruikers van het surf eiland).
Het is nu eind maart, het zou toch
moeten lukken om dit voor de zomer in orde te maken. Er schijnt nog
ergens een ‘potje’ voor de steiger te
zijn. En vraag maar aan de firma die
de steiger heeft gemaakt hoe het
écht moet, dat weet ie namelijk heel
goed !
S. Eveleens
Uiterweg 211
stefan@stevaco.nl
Op donderdagavond 26 april organiseert Kiekeboe een thema-avond
voor ouders en verzorgers. Wilt u
ook weten wat deze methode precies inhoudt? Dan kunt u zich aanmelden en de thema-avond bijwonen. Heeft u geen kind geplaatst
bij deze kinderopvang? Geen probleem, want ook u kunt de avond
gratis bijwonen, het enige dat u
moet doen, is aanmelden. De thema-avond wordt gegeven door een
ervaren trainster van How2talk2kids.
Aanmelden kan op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00
en 12.00 uur via 0297- 565154.
BSO Kids & Go is gehuisvest aan
de Dreef 7, op het terrein van het
zwembad De Waterlelie, ingang
Beethovenlaan. Inloop vanaf 19.45
uur. De avond begint om 20.00 uur
en duurt tot uiterlijk 22.00 uur.
Airport Schiphol een bijdrage leveren om fysieke beweging te stimuleren. Naast dat bewegen mensen verbindt, draagt het tevens bij aan vitaliteit en gezondheid. Om het stimuleren van bewegen te realiseren, richt
het Schipholfonds zich hierbij op de
plaatsen en locaties waar mensen
bewegen, verenigingen met een project op het gebied van bewegen en
sportverenigingen. Denk hierbij aan:
Activiteiten: toernooien, een straatvoetbalfestijn, (school) manifestatie.
Projecten: een innovatief project dat
aanzet tot fysiek bewegen in buurt of
wijk. Roerende zaken: allerhande benodigdheden van (sport)verenigingen, zoals materialen.

Nieuwe single Jan Leliveld
Aalsmeer - ‘Ons eigen cafe’ wordt
nog volop gedraaid op de radio en in
de kroegen, maar Jan heeft toch besloten om met een nieuwe single uit
te komen: ‘Zij hoort bij mij’. De single
komt officieel op 7 april uit en komt
van het album ‘Een voor een’. De fans
van Jan kennen het nummer natuurlijk van het album, maar ook Radio NL
heeft de single vorige week vanuit het
Brixental in Oostenrijk gedraaid op de
radio. Niet alleen Radio NL, maar ook
vele artiesten reisden afgelopen week
af naar Oostenrijk om op te treden.
Jan was gevraagd om twee optredens
te verzorgen. Zo stond hij woensdagmiddag in de feesttent en woensdagavond tijdens de afterparty voor artiesten in het Flugel House. Jan was
met zijn eigen fanclub. Hij kreeg niet

alleen veel reacties over de fluoriserende gele truien van zijn fans, maar
men was vooral onder de indruk van
zijn optreden. Het optreden bestond
uit een tape-act van circa 35 minuten,
inclusief de flatscreens (tv-schermen),
waarmee Jan tegenwoordig optreedt.
Tijdens zijn optreden worden onder
meer videoclips afgespeeld. De videoclip van de nieuwe single ‘Zij hoort bij
mij’ is inmiddels ook opgenomen en
‘Marianne’, ofwel Mandy Huydts, figureert wederom in deze videoclip. Zondag 25 maart treedt Jan op in de Efteling te Kaatsheuvel tijdens de Tros-ledendag, later die dag in Café Hogenboom in Roelofarendsveen. Op vrijdag
30 maart geeft Jan samen met zanger
Henk Dissel een dinnershow tussen
18.00 en 22.00 uur in Grand Café de

Gedichten en
foto’s in bieb

afwisseling in ons werk en een bewijs van waardering en vertrouwen
van onze klanten.” Autoschade Van
den Berg heeft veel aandacht voor
de klant. “We nemen de tijd voor de
klant en hebben echt interesse. We
drinken een kop koffie met ze en ze
zijn welkom in de werkplaats om te
zien wat we met de auto doen. De
monteurs geven dan uitleg over wat
er staat te gebeuren.”

Zotte Wilg in Aalsmeer. Hiervoor zijn
nog maar een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar.

Aalsmeer -Ter gelegenheid van de
boekenweek vindt van 1 tot en met
31 maart een foto- en gedichtententoonstelling plaats in de bibliotheek en het Boekhuis, mogelijk gemaakt door medewerking van Fotoclub Aalsmeer en diverse dichters
via KCA. Het thema van de Boekenweek – Vriendschap – staat centraal.

Nellie en André met Tabaksboer Héctor Luis Prieta Díaz op zijn plantage

Tabaktief Ridder & Co op
studiereis in Cuba
Aalsmeer - Van 5 tot en met 12 maart
was Ridder & Co uit de Ophelialaan
gesloten: “We zijn naar Cuba!”, was er
te lezen op het gesloten rolhek. Ridder & Co was uitgenodigd door Cuba Cigars Benelux, om een week naar
Cuba te komen en daar de tabaksteelt
en alles wat daarmee te maken heeft,
met eigen ogen te aanschouwen. Een
intensief programma, met alle facetten over tabaksteelt zorgde voor een
compleet verhaal. Veel bezoeken waren in één regio: Vuelta Abajo, dé regio van de beste Cubaanse tabaksteelt. Er was een bezoek aan een
proefstation, waar ze zaden van de tabaksplant telen, op een manier dat die
kwalitatief uitstekende planten voortbrengt voor de verbouw van tabak
op Cuba. Er zijn diverse boeren bezocht die allemaal vertelden van hun
verbouwingsmethode, die de planten
lieten zien en hoe ze in elkaar zitten.
Aandacht was er voor welke verschillende bladeren aan de plant groeien, en waartoe zij dienen. Droogschuren werden bezocht, waarin de tabak
metershoog en rijen dik hangt te drogen, alvorens de tabak het fermentatieproces in gaat. Vervolgens werden
diverse fabrikanten bezocht, waar alle
werkzaamheden werden uitgelegd en

getoond voordat de sigaar maar überhaupt gerold kan worden. Het met de
hand rollen gebeurde ook in de fabriek. Een voortdurende kwaliteitscontrole zorgt er voor dat alleen de allerbeste sigaren Cuba verlaten voor
de export wereldwijd. Ook mochten
Ridder & Co zitting nemen in de fabrieksbankjes om zélf een sigaar van
begin tot eind te rollen! En dán pas
wéét je dat alle sigarenarbeiders ware kunstenaars zijn! Ook was er een
proeverij waarbij twee sigaren blind
werden geproefd en verteld moest
worden welke twee sigaren waren gerookt. Aan het eind van de week werd
alle opgedane kennis nog eens systematisch getest. Zowel André als Nellie
zijn geslaagd voor deze test, en daarom mag Ridder & Co zich nu tot de
Habanos specialisten rekenen. Binnenkort is het Habanos keurmerklabel herkenbaar in de winkel te bewonderen. En daarmee is Ridder & Co
één van de maar 35 gespecialiseerde winkels in Nederland die zich hiertoe mag rekenen. En dat is een kroon
is op het werk van alweer vijftien jaar
Ridder & Co in Aalsmeer. Komende
tijd zullen er nog diverse sigaren activiteiten worden ontplooid, maar daarover later meer.

Studenten zien markt
in WOZ-bezwaren!
Aalsmeer - Een viertal studenten
van het Amsterdam Center for Entrepreneurship uit Aalsmeer herkende
een jaarlijks terugkomend probleem:
een onrealistische WOZ-waarde toegekend door de gemeente aan onroerende zaken. De studenten riepen
daarom GroenGebaar in het leven.
Woordvoerder Ferdy Boon legt uit:
“GroenGebaar is opgericht met als
doel mensen bewust te maken van
het falende gemeentebeleid omtrent
het vaststellen van de WOZ-waarde.” Uit cijfers blijkt dat maar 2% van
de huisbezitters in bezwaar gaat tegen de verkregen WOZ-waarde. Volgens Boon een schokkend percentage. “Gemiddeld wordt 40% van de
ingediende bezwaren gegrond verklaard. Vandaar dat bezwaar ma-

ken tegen de verkregen waardebepaling zeker loont”, aldus de woordvoerder. “GroenGebaar maakt kosteloos bezwaar tegen de WOZ-beschikking voor particuliere huisbezitters. Wanneer ons bezwaarschrift
succes heeft, kunnen wij in aanmerking komen voor een juridische kostenvergoeding.”, vervolgt Boon. Deze
vergoeding dekt niet alleen de kosten van GroenGebaar, maar het bedrijf schenkt tevens een deel daarvan aan een duurzaamheidsproject.
Door deze constructie kan ieder bezwaar omgetoverd worden in een
hulpmiddel naar een beter milieu en
een rechtvaardiger belastingafdracht
voor iedere particulier. Meer informatie over GroenGebaar kan gevonden worden op www.groengebaar.nl.

Postcode loterij deelt LED
lampen uit in Aalsmeer
Aalsmeer - Een hele wijk in AalsmeerOost kan straks energiezuinige LEDlampen indraaien. Alle deelnemers
van de Postcode loterij die meespelen
met wijkcode 1432 hebben een box
met 4 LED-lampen gewonnen. In totaal ontvangen deze winnaars de aankomende twee weken 2588 dozen met
vier LED-lampen. Iedere LED-lamp
draagt bij aan een forse besparing op
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Momenten

Lente een feit!

Bloemetjes en bijtjes,
dartelende geitjes.
Springende konijntjes,
koude witte wijntjes.
Zonnestralen op mijn huid,
de klok een uur vooruit.
Winterkleding in de kast,
bouwvakkers met blote bast.
Ontluikende knopjes aan bomen,
even zitten dagdromen.
Op een zonverwarmde stoel,
kijkend naar de bootjes op de Poel.
Vogeltjes die fluiten,
zonder jas naar buiten.
Lopend of op de fiets,
genietend van alles en niets.
Blije gezichten,
vrolijke gedichten.
Kriebels van geluk,
mijn dag kan niet meer stuk.
Misschien nog achter glas,
maar klaar voor het terras.
Wat is het toch een heerlijke tijd,
de lente is een feit!

de energierekening en het tegengaan
van de klimaatverandering. Iedereen
die met wijkcode 1432 meespeelde
in de januaritrekking van de Postcode loterij wint per lot een doos LEDlampen. De winnaars krijgen een coupon thuisgestuurd waarmee zij hun
prijs kunnen ophalen bij C1000 Koster in de Ophelialaan 124. De Postcode loterij en de LED-lamp In het najaar
van 2009 reikte de Postcode loterij aan

Derde druk ‘Een
vrij ernstig geval’
Aalsmeer - Bij uitgeverij Van Gruting
in Westervoort is de derde druk verschenen van Theodore van Houtens
boek ‘Een vrij ernstig geval, Aalsmeer
en Aalsmeerders in oorlogstijd’. De
eerste druk van duizend exemplaren verscheen in augustus 2011. Een
maand later volgde de tweede druk
van zeshonderd exemplaren. In de
tweede en derde druk zijn minimale
wijzigingen aangebracht vergeleken
met de voorgaande drukgang. Bovendien bevat deze nieuwe druk een
extra illustratie, een kerstwens in het
Duits van een groot bloemenexportbedrijf. ‘Een vrij ernstig geval’ is in de
reguliere boekhandel en bij de uitgever te verkrijgen.

Thema-ochtend
Indië in Boekhuis

Aalsmeer - Ter gelegenheid van de
verschijning van ‘De Indië boeken’
van Adriaan van Dis en de nieuwe
VPRO-serie ‘Van Dis in Indonesië’ organiseert het Boekhuis op zaterdag
31 maart een themaochtend over Nederlands-Indië. Spreker is de heer A.F.
Binkhorst, inwoner van Aalsmeer, die
het aangrijpende verhaal over zijn ervaringen tijdens de Japanse bezetting vertelt. Aanvang: 11.00 uur. Toegang gratis.
Sloop en nieuwbouw
Tijdens al het nieuwbouwgeweld blijft
het Boekhuis in de Zijdstraat gewoon
open! Voor vragen en meer informatie over de nieuwbouw kunt u op zaterdag 31 maart tussen 14.00 en 16.00
uur in het Boekhuis terecht. De ontwikkelaar en de architect zijn dan aanwezig om vragen te beantwoorden.

Song of Joy in
Nieuw-Vennep
Kudelstaart - Zondag 25 maart
vindt een bijzondere ontmoetingsdienst plaats in de Hervormde Kerk
van Nieuw Vennep aan de Hoofdweg
1320. De dienst begint om 19.00 uur
en de toegang is vrij. Het interkerkelijk koor Song of Joy uit Kudelstaart,
onder leiding van Hilbert Kamphuis,
zal medewerking verlenen door het
zingen van een aantal prachtige liederen. Het koor wordt begeleid door
Jaap van Muijden. Dominee C.N. van
Dis uit Nieuwegein zal in de dienst
voorgaan. De hele dienst wordt opgeluisterd met muziek van de alom
bekende trompettist Ina Kulk. Het
thema van de dienst is ‘peach-keeper’. Voor informatie: Anton van Dusseldorp, tel.06-11532820.
alle 2,5 miljoen deelnemers de eerste
dimbare LED-lamp uit, Deze lamp verbruikt tot 85% minder energie dan een
gloeilamp en is nóg zuiniger dan een
spaarlamp. Bovendien gaat hij veel
langer mee.Met deze grote actie zette
de Postcode loterij in samenwerking
met het Wereld Natuur Fonds (WNF)
de LED-lamp in één keer op de kaart
in Nederland.

Zaaifeest in kas Aalsmeer
Aalsmeer - Op zaterdag 31 maart
organiseert Slow Food Haarlem in
Aalsmeer het jaarlijkse Zaaifeest. Het
feest is bedoeld voor jong en oud en
is gratis (na aanmelding) toegankelijk. Op het feest gaan de ouderen
de handen uit de mouwen steken
en voor de jongeren wordt een groot
aantal workshops georganiseerd.
De dag, die duurt van 10.00 tot 16.00
uur, zal feestelijk worden afgesloten
met heerlijk eten en drinken. De Gethouse Bluesband en stand-up comedian Anke Millenaar zullen het
Zaaifeest opluisteren.
Het Zaaifeest wordt georganiseerd in
samenwerking met de Stichting De
Eerlijke Oogst van chefkok Jonathan
Karpathios (restaurant Vork & Mes).
Karpathios heeft sinds kort een kas
in Aalsmeer waar in de toekomst biologische gewassen gaan groeien.
Maar dan zullen eerst de handen
uit de mouwen moeten worden gestoken. Tijdens het Zaaifeest moet
er dus gewied, gegraven, gezaagd,

gesjouwd, bestraat en gezaaid worden. Voor koffie, thee, koek en meer
wordt gezorgd en de harde werkers
kunnen aan het eind van de dag in
de kas aanschuiven voor een pure en
eerlijke maaltijd. Ook voor de kinderen wordt gezorgd.
Er zijn voor elke leeftijdscategorie
(vanaf 3 jaar) activiteiten. Een kleine greep: de oudere kinderen kunnen meewerken om het avondeten te
maken, er is een workshop sushi maken, en de kleintjes kunnen op een
echte ezel rijden en paasbroodjes
maken. En natuurlijk kunnen ook de
kinderen helpen met het zaaien, wieden en graven. Het Zaaifeest belooft
een heerlijk dagje in- en ontspanning te worden voor iedereen die het
leuk vindt om een dag in de kas bezig te zijn en voor mensen die houden van puur, eerlijk en lekker eten.
Het zaaifeest is in de kas aan de Oosteinderweg 137, naast de Ezelkeet.
Aanmelden kan via haarlem@slowfood.nl (o.v.v. zaaifeest 31 maart).
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‘Krasse knarren’ doen het goed in Aalsmeer

Bijeenkomst 75+bedrijven
bij Burgers goed bezocht

Aalsmeer - In Aalsmeer is een speciale club in het leven geroepen, gelieerd aan Stichting Vrienden van
het Zorgcentrum, waarvan bedrijven van 75 jaar en ouder lid kunnen
worden. Deze bedrijven op leeftijd
doneren een bedrag dat dan weer
wordt gebruikt om 75-plussers in de
gemeente een leuk dagje uit te geven of op een andere manier te laten
genieten. Niet alleen heeft de stichting baat bij de giften van de 75+bedrijven die lid zijn; de ‘krasse’ ondernemers (die zelf overigens natuurlijk
niet 75 jaar oud hoeven te zijn) komen eens of tweemaal per jaar bijeen voor een bedrijfsbezoek en onderhouden tevens nuttige contacten met elkaar. Als je een bedrijf
hebt van 75 jaar of ouder mag je
trots zijn... Dat omschreef ook Berry Philippa, voorzitter van de Stichting Vrienden van het Zorgcentrum.
De ‘krasse knarren’ bedrijven kwamen afgelopen donderdagmiddag
bij elkaar bij gast-ondernemer Burgers Carrosserie. Bij de firma aan
de Lakenblekerstraat kwamen zo’n
50 mensen om elkaar te ontmoeten,
te luisteren naar Philippa en andere
sprekers, van een buffet te genieten
én het bedrijf te bezichtigen.
Reisbureau in zorgcentrum
Het thema van de middag ‘Mobiliteit’ dat de stichting voor deze bijeenkomst had gekozen, sloot prima aan bij de bedrijvigheden van
Burgers die groot is in het opbouwen van vrachtwagens. En dat dus
al sinds 1925! Mobiliteit bracht de
stichting Vrienden van het Zorgcentrum onder de aandacht van de
aanwezigen omdat sinds kort een
noviteit in het zorgcentrum is waarbij ‘mobiel zijn’ centraal staat. Directeur Jan Dreschler legde uit dat
het zorgcentrum over een heus reisbureau beschikt. Niet om cruises of
andere reizen te boeken maar een
bureau waar ouderen vervoer kunnen laten regelen. Een dagje naar
de markt, een bezoek aan een museum, een dagje Keukenhof of andere excursie. Het lijkt zo gewoon
maar het is niet vanzelfsprekend dat

ouderen zelfstandig zo’n actie ondernemen. En dat is jammer omdat veel (hoog-)bejaarden toch al
weinig buiten de deur komen. Via
het reisbureau dat in het zorgcentrum aan het Molenpad is opengesteld kunnen nu excursies en andere bezoekjes waar vervoer bij nodig
is, geregeld worden.
Via stichting Vrienden van het Zorgcentrum is overigens al het een en
ander verwezenlijkt. Zo is er een piano aangeschaft, worden vakantieuitjes ondernomen en een bijdrage
gedaan aan de hobbykas. 75-Plussers een leuke dag of vrijetijdsbesteding bezorgen, wat dat te maken heeft met de economie? Weinig,
maar toch weer heel veel. Berry Philippa vertelde in zijn welkomstwoord
het een en ander over de economische malaise maar bracht ook veel
positieve voorbeelden naar voren.
Want wie het 75 jaar of langer volhoudt verdient een fikse schouderklop. Zo’n 75% van de startende ondernemers haalt de finish van 25
jaar niet. Slechts 3% van de bedrijven wordt 75 jaar en ouder. Philippa sprak wel zijn zorgen uit over de
vergrijzing die voor de wereldeconomie een groot probleem vormt.
De kosten van de almaar ouder
wordende mensen lopen op met alle gevolgen van dien. De spreker na
de Rabobank-ambassadeur wist de
enigszins bedrukte sfeer goed om te
buigen met de opmerking “dat het
ook gewoon heel gezellig is dat we
ouder worden”, aldus Jan Dreschler.
Voordat de groep mensen kon genieten van het buffet - verzorgd
door Meals on Wheels van Zorgcentrum Aelsmeer - werd het een
en ander verteld over het gastbedrijf
Burgers Carrosserie waarna een
rondleiding volgde.
Dit jaar zijn er twee nieuwe leden
bij de 75plusbedrijven: Kraan Mode en Van Dillewijn verpakkingen.
Meer weten over deze ‘club’ waar
overigens ook de Nieuwe Meerbode
deel van uitmaakt met haar 124-jarige bestaan?
Zie: www.zorgcentrumaelsmeer.nl
bij het kopje projecten.

Voorzitter van de Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer Berry Philippa
verzorgt het welkomstwoord voor de club van 75+ bedrijven, donderdagmiddag jl. bij Burgers Carrosserie.

Reparatie aan atletiekbaan
Aalsmeer - De atletiekbaan in
de Sportlaan is in 2011 voorzien
van nieuwe belijning. Tijdens deze werkzaamheden is een inspectie van de baan uitgevoerd door
een deskundige. Geconstateerd is
dat er verzakkingen in het kunststof
zijn. Afgelopen dinsdag 20 maart
hebben burgemeester en wethouders in het wekelijkse overleg besloten een onderzoek naar de huidige staat van de atletiekbaan in relatie tot de geplande renovatie uit
te laten voeren. Ook hebben de be-

stuurders besloten de verzakkingen
in het kunststof van de atletiekbaan
in Aalsmeer te laten repareren. De
onvermijdelijke kosten van 9.500
euro (inclusief btw) die hiermee
gemoeid zijn, worden volgens raming meegenomen in de lentenota
2012. Vooruitlopend op de vaststelling van de lentenota gaan de werkzaamheden alvast uitgevoerd worden. Lang hoeven de atleten hier
niet op de wachten, nog dit voorjaar gaan de verzakkingen aangepakt worden.

AB in ‘t fort Kudelstaart
Aalsmeer - In het kader van informatievergaring heeft een afvaardiging van de fractie van Aalsmeerse Belangen afgelopen zaterdag
een bezoek gebracht aan het fort
Kudelstaart. In de raadvergadering
van donderdag 29 maart wordt onder agendapunt R-3 door het college voorgesteld om een bedrag ter

beschikking te stellen voor een uitgebreid
haalbaarheidsonderzoek
naar de economische benutting en
de lange termijn exploitatie van het
fort Kudelstaart. Voor het totale onderzoek wordt door het college een
bedrag gevraagd van 125.000 euro.
Een groot gedeelte, 95.000 euro is
bestemd voor extern onderzoek en

“Triest dat nu al over deze stap wordt gesproken”

Uittreding samenwerkingsverband
Uithoorn zorgt voor veel discussie
Aalsmeer - Het besluit tot uittreding van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn zorgde voor veel discussie tijdens de
raadsvergadering van donderdag 8
maart. Het leek er op dat de raadsleden er van uitgingen dat er al
een besluit diende te komen maar
de waarheid is anders. Het college van B&W heeft formeel toestemming van de raad nodig om met de
gemeente Uithoorn in gesprek te
gaan over het beëindigen van de
overeenkomst. Verder was er nogal wat onduidelijkheid over de termijn waarbinnen de samenwerking beëindigd kan worden, is dit
vijf jaar of is dit twee jaar? Uiteraard
werd ook gevraagd naar de financiële consequenties. Tijdens de vergadering werd toegezegd dat er een
memo zou volgen waarin aanvullende informatie gegeven zal worden
over de termijn van uittreding uit de
G2 en de afbouwperiode van de G2
volgens jurisprudentie. In de memo
wordt ook aangegeven wanneer en
voor welke onderwerpen het college
bij de raad terugkomt waar het gaat
om de GR en de afbouw van de organisatie van de G2.
Fracties aan het woord
De CDA-fractie legt uit dat bij het
besluit over de ambtelijke samenwerking Aalsmeer-Amstelveen één
van de uitgangspunten was, dat de
samenwerking binnen de G2 zou
worden gerespecteerd. Dit stond in
het oorspronkelijke voorstel en nu
lijkt er sprake te zijn van een tweetrapsraket. Dit zorgt dan ook voor
gemengde gevoelens bij de fractie.
Voor PACT is dit een logische vervolgstap nu de ambtelijke samenwerking met Amstelveen wordt aangegaan. Het is overigens ook triest
en vervelend dat zo kort na de oprichting van de G2 over deze stap
wordt gesproken. Volgens de VVDfractie moet aan een nieuwe verbintenis zeer zorgvuldig vorm worden
gegeven en betekent de scheiding

wel dat moet worden betaald. Dat
staat ook letterlijk in de overeenkomst met Uithoorn die op 29 januari 2009 is aangegaan. De VVDfractie wil de verhoudingen met Uithoorn graag goed houden en denkt
dat met Uithoorn moet worden
overlegd, zodat consensus wordt
bereikt. De AB-fractie wil graag met
enige regelmaat op de hoogte worden gehouden van de uiteindelijke
consequenties en niet aan het einde van de onderhandelingen op de
hoogte worden gesteld van de totale financiële gevolgen. Bij alle fracties zorgt de twee- en vijfjaarsvariant die wordt genoemd voor veel
verwarring.
Afbouwtermijn
De termijn van uittreden die gehanteerd wordt in het raadsvoorstel is
de termijn van twee jaar. De termijn van vijf jaar die geldt in de eerste vijf jaren van het bestaan van de
GR wordt in het raadsvoorstel niet
gebruikt, zo blijkt uit de memo. De
opzegging van de Gemeenschappelijke Regeling wordt pas gedaan
per 1 januari 2014. Dit is na de eerste vijf jaar van het bestaan van de
GR en de daadwerkelijke uittreding
gaat dan in (uiterlijk) per 1 januari
2017. De hoogte van het schadebedrag, dat de gemeente die uittreedt
moet betalen is in jurisprudentie gebaseerd op een afbouwtermijn van
vijf jaar en deze periode wordt gezien als een redelijke termijn voor
het netjes regelen van de afbouw
van de organisatie en van (mogelijke) schadelijke (financiële) effecten. De termijn van vijf jaar gaat in
vanaf moment dat het besluit tot
uittreden door het college genomen
is. Indien het college wacht met het
besluit om uit te treden tot 1 januari 2014 of later dan loopt de termijn
voor het afbouwen en de schadevergoeding door tot 1 januari 2019
of later (vijf jaar na het besluit). Door
de lange termijn van uittreding, die
in het raadsvoorstel in acht genomen wordt, is de jurisprudentie nu

ber vorig jaar is het bestemmingsplan Stommeerkade Oost vastgesteld. Het bestemmingsplan biedt
ruimte aan maximaal vier woningen
en circa 5000 vierkante meter bedrijvigheid, aansluitend op de aan
te leggen Noordvork. Aan de fracties wordt gevraagd de nota van
uitgangspunten vast te stellen en
voor fase 2 (de definitiefase) een
krediet beschikbaar te stellen van
40.500 euro. Het beraad kent een
lange agenda: Afgeven verklaring
van geen bedenkingen voor bouw
van een woning aan de Dorpsstraat
106 en 108, projectplan bestemmingsplan Kudelstaart, visiedocument Nieuw Calslagen en vaststelling nieuw bouwbeleid. In de
Raadsvergadering komt de uittreding van Aalsmeer uit de G2 met
Uithoorn aan de orde, evenals het
haalbaarheidsonderzoek Fort Kudelstaart, de Cultuurhistorische
analyse, herziening grondexploitatie &2=1 en definitieve vaststelling
algemene subsidieverordening. De
sluiting van de vergaderavond is
gepland rond half twaalf.

echter minder relevant. De toestemming waar in het raadsvoorstel om
wordt gevraagd heeft betrekking op
het uittredingsbesluit dat in november door het college is genomen.
Toestemming
Informatie over het gevoerde en te
voeren overleg tussen Aalsmeer
en Uithoorn zal maandelijks verstrekt worden door het college aan
de raad en de wijze waarop de informatie verstrekt dient te worden
wordt vrij aan de raad gelaten.
Als beide colleges het erover eens
zijn om een taak uit het Samenwerkingsverband te halen dan moet de
GR aangepast worden.
Tevens zal de raad een voorstel krijgen van het college om een besluit te nemen, indien er financiële
gevolgen aan zitten, die niet op te
vangen zijn binnen de lopende begroting. In het voorliggende raadsvoorstel vraagt het college de raad
om toestemming om op termijn uit
de GR te treden. Is de toestemming verleend dan wordt het besluit
ter kennis gebracht van het algemeen bestuur van de G2 en dit bestuur stuurt vervolgens een liquidatieplan inclusief verdelingsvoorstel
naar de colleges. De colleges nemen een besluit en sturen het liquidatieplan en een voorstel voor toestemming tot opheffing naar de raden. Dan zijn er twee mogelijkheden: de raden geven toestemming
voor de opheffing van de regeling
of één van de twee raden of beide
geven geen toestemming. In geval
van een geschil tussen de twee gemeenten neemt Gedeputeerde Staten (GS) een besluit. Na het geven
van toestemming voor het uittreden,
volgt nog een voorstel in verband
met de gevolgen van het liquidatieplan en een verzoek toestemming te
verlenen voor opheffing.
De behandeling in tweede termijn en de besluitvorming kunnen
plaatsvinden in de raad van donderdag 29 maart aanstaande.

Vergadering
De Dorper

Aalsmeer - Wijkraad De Dorper
komt maandag 26 maart weer bijeen
in gebouw De Binding in Zijdstraat
53. De vergaderavond begint om
19.30 uur. Buurtgenoten zijn uiteraard van harte welkom. Meer informatie: www.wijkraden-aalsmeer.nl.

Vergadering Beraad en Raad
Aalsmeer - Volgende week donderdag 29 maart komen burgemeester, wethouders en fracties
bijeen voor een vergaderavondje
Beraad en Raad. De bijeenkomst
begint om 20.00 uur met het Beraad en wordt na een onderbreking gevolgd door de Raadsvergadering. Er wordt vergaderd in de
raadzaal van het gemeentehuis. Inwoners mogen plaatsnemen op de
publieke tribune. Op de agenda
van het Beraad de algemene subsidieverordening, nieuwe verordening leerlingenvervoer en nota van
uitgangspunten voor het project
C60 Parkmeer. In 2009 heeft Parkmeer bv overeenstemming bereikt
over het aankopen van een kwekerij aan de Stommeerkade. Door
Parkmeer is destijds een principeverzoek ingediend voor medewerking aan een functiewijziging op
het gebied van agrarisch naar wonen en bedrijven. Burgemeester en
wethouders hebben op 9 november 2009 besloten hier in principe
en onder voorwaarden medewerking aan te verlenen. Op 9 septem-

30.000 euro voor de interne uren.
Veel geld, maar er moet dan ook
heel wat gaan gebeuren. Een wezenlijk onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is het munitie onderzoek in de fort gracht, verder een
bodemonderzoek en een constructief en bouwkundig onderzoek. Ook
zal een verkenning worden uitgevoerd naar het stedenbouwkundige
belang van de locatie en een verkenning naar het beleid van Unesco, de rijks monumentenstatus en
het beleid van de provincie Noord
Holland en de Stichting Stelling van
Amsterdam.
Om zelf alvast een indruk te krijgen, heeft de fractie van AB zowel
het exterieur als het interieur van
het fort uitgebreid bekeken. Vast
staat dat er de afgelopen tijd een
grote schoonmaak op het fort heeft
plaatsgevonden en dat de mensen
van de Stichting Herstelling hier uitstekend werk hebben verricht. Ook
de nieuwe beheerder van het fort,
Henk, heeft met behulp van enkele vrijwilligers de zaken goed voor
elkaar. Hij is altijd bereid om geïnteresseerden meer over het fort te
vertellen en een blik op het interieur
te gunnen. Voor iedere fractie een
aanrader!

Boormachine
schuur weg
Start bouw Mijnsheerlyckheid uit
Aalsmeer - Op zondag 18 maart is
Kudelstaart - Vrijdag 23 maart
start BAM Woningbouw uit Amsterdam met de bouwwerkzaamheden
voor het plan Mijnsheerlyckheid. Dit
nieuwbouwplan omvat drie kleinschalige torens van vier woonlagen
en bevindt zich in het hart van Kudelstaart, naast het winkelcentrum
aan het Robend. De bouw zal naar
verwachting twee jaar duren. Eerst
worden de bomen op het bouwterrein gekapt en worden grondboringen uitgevoerd voor funderingsonderzoek. Vervolgens wordt op
maandag 26 maart begonnen met
het bouwrijp maken van het terrein. Dit houdt in dat onder ande-

re alle aanwezige verhardingen en
beplantingen worden verwijderd
en dat de riolering wordt aangelegd voor de nieuwbouw. Hoewel
BAM Woningbouw en de gemeente Aalsmeer ernaar streven om de
overlast tot een minimum te beperken, zullen omwonenden toch
enige hinder ondervinden van de
werkzaamheden. Wie vragen heeft
over dit project, kan contact opnemen met BAM Woningbouw, tel:
020–5694694. Ook is informatie vinden op de website van het bouwproject www.mijnsheerlyckheid.nl
of op de website van de gemeente:
www.aalsmeer.nl.

rond acht uur in de avond ingebroken in een schuur bij een woning in
het Rameaulaantje.
Bewoners hebben rond genoemd
tijdstip een voor hen onbekende
man gezien in de buurt. De man
heeft donker kort haar, een snor,
tenger postuur, is ongeveer 1.70
meter lang en ongeveer 25 jaar. Hij
had op dat moment een rood met
witte jas aan. Mogelijk is dit de dief
die er vandoor is gegaan met een
boormachine uit de schuur. In de
opslag zijn bierflesjes gevonden
waaruit gedronken is. De politie
heeft deze in beslag genomen voor
sporenonderzoek.

Auto van de
weg gehaald

Aalsmeer - Op dinsdag 13 maart
heeft de verkeersdienst in de middag en de avond een controle op
voertuigen gehouden op de Dreef.
Er is een groot aantal auto’s en
bestelwagens gecontroleerd. De
meest bijzondere was de auto van
een 26-jarige buitenlandse bestuurder zonder vaste woon- of verblijfplaats. De wagen vertoonde diverse
mankementen. Zo waren meerdere
bouten uit de velgen van de banden
weg. Ook zat de uitlaat los. De auto is in beslag genomen en gaat zo
goed als zeker naar de sloop.

Dronken man in
kraag gevat
Aalsmeer - Op zaterdag 17 maart
rond tien voor half vijf in de ochtend heeft de politie op de Machineweg een 42-jarige inwoner aangehouden. Het betreft dezelfde man
die vorige week een politieagent in
zijn vinger beet na aanhouding wegens wildplassen. Deze keer was de
hulp van agenten ingeroepen omdat de inwoner heel harde muziek in
huis draaide. In zijn tuin is de 42-jarige dit keer aangehouden wegens
openbare dronkenschap en ordeverstoring.

Proces-verbaal na
verkeerscontrole

Aalsmeer - Op vrijdag 16 maart is
in de middag tot rond half elf in de
avond een grootse verkeerscontrole gehouden rond de Machineweg
en de Hornweg. Op het terrein van
de sporthal zijn ongeveer 220 voertuigen aan onderzoeken onderworpen. Zowel auto’s als bestuurders
zijn gescand. Ook zijn zestien brommers op de rollerbank gezet. Een
bromfiets wist een snelheid te halen van 78 kilometer per uur. De bestuurder heeft een proces-verbaal
gekregen en dient zijn vervoermiddel in originele staat te brengen.

Met alcohol op
achter stuur

Aalsmeer - Op zondag 18 maart
om kwart voor acht in de avond
heeft een botsing plaatsgevonden
op een bedrijventerrein aan de Legmeerdijk. Een chauffeur reed zijn
vrachtwagen achteruit en raakte
hierbij een andere truck. De politie
werd ter plaatse geroepen. De bestuurder, een 36-jarige man uit Roemenië, bleek teveel alcohol gedronken te hebben. Het ademanalyseapparaat stokte bij 940 Ugl. De Roemeen heeft een boete gekregen en
heeft zijn rijbewijs in moeten leveren.

Controle boetes
Aalsmeer - Op dinsdag 13 maart
heeft de politie een rijdende controle gehouden op gesignaleerden.
Drie automobilisten zijn tot stoppen
gemaand wegens nog openstaande boetes.
Een bestuurder moest nog voor een
bedrag van 338 euro proces-verbalen betalen. De ander had voor 187
euro boetes open staan en een automobilist is gesommeerd een bekeuring van 90 euro te betalen.
Tijdens de controle is tevens een
wildplasser op de bon geslingerd.
Deze 52-jarige bestuurder zonder
vaste woon- of verblijfplaats bleek
ook nog eens boetes voor totaal 498
euro open te hebben staan.

Veel sieraden
gestolen!

Kudelstaart - Op vrijdag 9 maart is
tussen twaalf uur en half vijf in de
middag ingebroken in een woning
aan de Bilderdammerweg.
Aan de achterzijde hebben de dieven een deur opengebroken. Het
gehele huis is doorzocht.
De inbrekers zijn er vandoor gegaan
met een grote hoeveelheid sieraden. De technische recherche heeft
een onderzoek verricht.

Hoofdwond na
val van fiets

Aalsmeer - Op maandag 19 maart
rond kwart over vier in de middag
is een 47-jarige man uit Aalsmeer
gevallen met zijn fiets op de Grundelweg. De inwoner gaf te kennen
geen idee te hebben van de oorzaak van de valpartij. Hij had een
flinke hoofdwond opgelopen. Omdat hij af en toe wegviel, besloten
broeders van de ambulance de gevallen fietser naar het ziekenhuis te
vervoeren.
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Veel lof na presentatie kunstproject
Tijdreizen door kinderen en ouderen
Aalsmeer - De grote zaal van het
Zorgcentrum Aelsmeer was zaterdag 17 maart afgeladen vol voor
de presentatie van het bijzondere kunstproject Tijdreizen. Jong en
oud genoot van de film die een impressie toonde van wat er de afgelopen zes maandagmiddagen
is gebeurd tussen de ouderen van
het Zorgcentrum en de kinderen

uit de groepen 4 en 5 van basisschool Samen Een. Met zichtbaar
plezier werd gekeken naar het dansen, schilderen, zingen en schrijven.
Met deze door Videoclub Aalsmeer
gemaakte film werd pas echt duidelijk hoe bijzonder het is als echt
oude mensen samen met kinderen
aan de slag gaan. Ontroerend en
voor herhaling vatbaar, een andere
conclusie is er niet. Naast de film is
ook de expositie van start gegaan
van de kunstwerken uit de schilderworkshop en zijn er foto’s te zien
van Merel Meijdam. De schrijfworkshop heeft het bundeltje ‘En dan ga
ik ook nooit dood’ opgeleverd waarin negen gedichtjes over hoe het is
als je verzint dat je weer heel jong
of heel oud bent. Natuurlijk zijn er
door de deelnemers een aantal gedichtjes voorgedragen. De middag
werd afgesloten door het gemengde koortje van jong en oud met het
bekende Ja zuster, nee zusterliedje ‘Mijn opa’ dat werd gezongen
en gerapt. Het project is een initiatief van docent en beeldend kunstenaar Karin Borgman. “Het project was voor alle deelnemers, opdrachtgevers en workshopleiders

een experiment waarin gaandeweg
veel is geïmproviseerd en ontwikkeld. Door ouderen en kinderen samen met kunst bezig te laten zijn,
kan er een nieuwe brug worden geslagen tussen oud en jong. Dat is
wel heel mooi gelukt. In dit project
zijn de ouderen en de kinderen als
het ware elkaars tijdmachine geweest. De resultaten zijn prachtig.”
Dat het idee op veel sympathie kon

rekenen bleek wel uit de financiele steun van de Rabobank Regio
Schiphol, de gemeente Aalsmeer
en de Vrienden van het Zorgcentrum. Het experiment is wat Rabodirecteur Jan Driessen betreft, maar
ook volgens wethouder Gertjan van
der Hoeven van cultuur voor herhaling vatbaar, zo bleek wel uit hun
woorden deze middag. Gastheer en
directeur van het Zorgcentrum Jan
Dresschler was er zichtbaar verguld
mee. De bundel ‘En dan ga ik ook
nooit dood’ en de film ‘Tijdreizen’
zijn via het Zorgcentrum te verkrijgen. De expositie is er de komende
drie weken nog te zien.

Wegwijzerscholieren op
bezoek bij plantentelers
Aalsmeer - De scholieren van de
drie hoogste groepen van De Wegwijzer vertrokken vorige week om
half negen vanaf school met twee
bussen voor een uitgebreide excursie naar de tuinbouwbranche. “Voor
onze kinderen zijn dit soort bedrijfsbezoeken van grote waarde, en er
werd vanuit de klassen dan ook
erg enthousiast gereageerd”, aldus directrice Heleen Broerse. Bij
OZ Planten, Aalsmeers exportbedrijf van planten, werd een rondleiding verzorgd door directeur HenkWillem Spaargaren en inkoopmanager Ramon van Kessel. Het gehele logistieke proces, maar ook
de internationale verkoop van potplanten kwamen hier aan de orde.
In de kantine van OZ Planten kregen de kinderen te drinken en was

er een heerlijke verse slagroomtaart.
Bij FloraHolland op de vestiging
Aalsmeer werd het hele aanvoerproces door de kwekers en het veilproces met de klokken bekeken. Tot
slot bezochten de groepen de kas
van kwekerij Raadschelders in De
Kwakel waar het telen van varens
tot in detail uit de doeken werd gedaan. Deze varens, onder de naam
Air So Pure, hebben luchtzuiverende
eigenschappen en staan momenteel
ook in drie klassen van de Wegwijzer vanuit het project ‘Plant in de
Klas’. Net voor de Cito-toets werden deze planten aangeboden. Uit
onderzoek is namelijk gebleken dat
luchtzuiverende planten het binnenklimaat in scholen sterk verbeteren
en dat hierdoor de schoolprestaties
omhoog gaan..

De kinderen van de Wegwijzer tijdens de rondleiding bij de varenkwekerij.
Foto: www.airsopure.nl

Jeugdzeilen in nieuw jasje

OBS Kudelstaart talenten
Kudelstaart - Een aantal keren per
jaar krijgen de talenten op de OBS
Kudelstaart de kans om hun show
op het toneel te brengen. Zo ook
vrijdag 16 maart. Zoals vaker was
het weer verrassend. Michael Jackson kwam langs, maar het was ook
tijd voor een leuke gezongen mop.
Om nog maar tezwijgen van het
prachtige piano en gitaarspel, dat
twee leerlingen lieten horen. Je kon
ook zien, dat op de OBS Kudelstaart
het hele jaar door de ruimtevaart
centraal staat in het onderwijs, want
na het aftellen van ten tot zero begon met een denderend geraas een
lied van groep 3: rira raceraket! Tot

slot was er nog een verrassing voor
juf Josephine. Zij gaat de OBS Kudelstaart na 40 dienstjaren verlaten. En dat lieten de kinderen niet
stilletjes voorbij gaan. Er werd voor
haar gezongen en gedanst en ze
kreeg een prachtig schilderij waarin de facetten van haar leven door
de kinderen in beeld gebracht waren. En haar kleuters deden een parachutedans en gaven haar (natuurlijk 40!) prachtige zelfgemaakte bloemen. Josephine zal de OBS
Kudelstaart nooit vergeten en de
school haar natuurlijk ook niet. Het
was een geweldige ochtend daar in
Kudelstaart!

Alle meesters en juffen
van De Hoeksteen jarig
Aalsmeer - Woensdag 21 maart was
een speciale dag op de Hoeksteen: alle meesters en juffen vierden hun verjaardag met een groot jungle feest! Iedereen mocht verkleed komen en in
elke klas was er een spel te doen. Zo
was er een heuse Gorilla run, moesten er kokosnoten verzameld worden
en konden de kinderen kruipen als
slangen en huppelen als een kangoeroe. Gelukkig waren er af en toe ook
pauzes waar je een heerlijke fruitspies,
een ijsje en limonade kreeg. Aan het
einde van de dag was er voor iedereen
een prijs. Een heerlijke vrolijke en zonnige jungle dag, jammer dat de meesters en juffen niet elke dag jarig zijn!

Kleuters naar de bieb
Dinsdagmorgen 20 maart hebben de
kleuters een bezoek gebracht aan
de bibliotheek. Op school waren er
mooie tekeningen gemaakt. De tekeningen gingen over het gedicht ‘Grote voeten’: Mijn nieuwe schoenen
zijn zo groot. De hele wereld past
eronder. Daarna werd een verhaal
voorgelezen over een haas,vos en uil.
Deze laatste probeerde te rijmen op
zijn naam maar dat lukte niet zo best.
De kinderen lieten zien dat zij wel
op hun naam konden rijmen. Na het
verhaal was er voor de kinderen nog
een rijmspel. Toen was de tijd jammer genoeg alweer voorbij.

Aalsmeer - Zeilen is leuk, maar je
moet het wel kunnen. Bij de Watersport Vereniging Aalsmeer weten ze er
alles van. Al tientallen jaren geven eigen leden zeilles aan de jeugd vanaf 8
jaar. De vereniging beschikt over goed
materiaal. Er zijn acht eigen Optimisten, volg- en rescueboten en allerlei
spullen als zwemvesten, boeien, voor
nieuwkomers het boekje ‘Zeilen kan
je leren’ van Karin Meirik en lesmateriaal in het clubhuis waaronder een
schaalmodel van de Optimist en met
een beamer en whiteboard kan alles
heel eigentijds worden uitgelegd. Er
wordt les gegeven volgens het landelijk erkende CWO-systeem. De ledeninstructeurs zijn zelf goed voorbereid,
hebben veel (wedstrijd)zeilervaring en
mogen de CWO-diploma’s toekennen.
In principe is inschrijving mogelijk
voor beginners en gevorderden in de
Optimist, optioneel in de Splash en inmiddels zijn er twee eigen RS-Feva’s:
moderne tweemans boten voor de gevorderde wedstrijdzeilende jeugd. Beginners krijgen hun eerste seizoen de
beschikking over de verenigings-Optimisten, daarna wordt er in eigen bootjes gezeild. Hiervoor is een stabiele

tweedehands markt waarbij een bootje na ettelijke jaren zeilen vaak weer
de oorspronkelijke aankoopprijs opbrengt. Zo kan zeilen goedkoper uitpakken dan vaak wordt gedacht. Het
seizoen begint met een omslaanles in
het zwembad, vervolgens zijn er tien
lesdagen op de zondag en een kompleet weekend. Elk jaar is er een Combi-Weekend met zeilwedstrijden, barbecue en een unieke bingo met nautische prijzen. Dit jaar wordt er voor
het eerst samengewerkt met de W.V.
De Nieuwe Meer, met eigen jachthaven evenals de W.V. Aalsmeer aan de
kleine Poel van de Westeinder Plassen. Een aantal lessen wordt gecombineerd, er zijn nieuwe clinics en zo
moet er een flitsend zeilteam ‘Westeinder’ ontstaan, duidelijk herkenbaar
door een eigen kledinglijn en steeds
betere prestaties in de wedstrijden.
‘Op naar een winnend zeilteam Westeinder’ is de nieuwe slogan. Het seizoen komt er aan! Surf naar www.
wvaalsmeer.nl voor verdere informatie
en aanmeldingen of bel Rik Rolleman
op 0297-321045.
Theo van Mierlo.

Gratis softbalclinic bij Thamen
De Kwakel - Op zaterdag 24 maart
organiseert honk- en softbalvereniging Thamen een gratis softbalclinic
voor meiden vanaf 12 jaar met interesse in softbal. Softbal is een veelzijdige sport waarbij techniek, tactiek en
teamspirit erg belangrijk zijn. Tijdens
de clinic zullen diverse aspecten van
de sport aan bod komen, zoals gooien, vangen, fielden en natuurlijk ook
slaan. De clinic vindt zaterdag plaats
van 13.30 tot 15.30 uur op het complex van de vereniging aan de Vuurlijn 24. Naast de clinic vindt deze dag
ook het Vuurlijntoernooi van de heren softballers plaats. Bezoekers leren
dus niet alleen de verschillende technieken van het spel, maar kunnen ook
kijken naar een wedstrijd en direct de
gezellige sfeer ervaren. Honk- en softbalvereniging Thamen bestaat in 2012
vijftig jaar en in het kader daarvan zijn
diverse evenementen gepland. De
competitie start vanaf vrijdag 13 april
en daaraan gaan 22 teams deelnemen.

Ook in andere groepen is nog steeds
plek voor nieuwe leden. Lijkt softbal
jou ook een leuke sport? Kom dan
naar de clinic op 24 maart of kom een
keer gratis meetrainen. Kijk voor meer
informatie op www.thamen.info of email naar de technische commissie
technischecommissie@thamen.info.

Lenteschilderij bij de Binding
Aalsmeer - Op 14 maart hebben
de kinderen bij de Binding Boven
van karton, stof en stro een lenteschilderij gemaakt. Sommige kippen hadden zelfs meerdere eieren
gelegd! Stichting de Binding heeft
ook op woensdag 14 en vrijdag 16
maart filmavond georganiseerd.
Gezellig met vrienden en vriendinnen een film kijken in een veilige en
sfeervolle omgeving met een chipje
en wat te drinken erbij. Leuker kan
het bijna niet, toch!?

gaan naar het gouden ei. Allen kregen een ingepakt ei om te verstoppen. Eén daarvan was het gouden
ei. Voor elkaar werd een speurtocht gemaakt, zodat het ei met behulp van de kaart gevonden kon
worden. Degene die het gouden
ei heeft gevonden, kreeg een zak
paaseitjes mee naar huis. Binnenkort starten de kooklessen van Junior Master Chef voor kinderen van
groep 3 tot en met 5 bij de Binding
Oost.

Wil je de volgende keer ook bij een
activiteit van de Binding zijn? Kijk
dan op www.debinding.nl voor het
gevarieerde aanbod. Bij Binding
Oost konden de tieners op zoek

De inschrijving is al geweest en de
deelnemers zijn bekend. Voor meer
informatie hierover en over alle activiteiten voor de jeugd kan gekeken worden op genoemde website.

Kinderen tekenen in de
stijl van Frits Vogel
Aalsmeer - De tentoonstelling van
Frits Vogel in het Oude Raadhuis is
een explosie van kleur en expressie. De veelzijdige kunstenaar maakte ruim twintig nieuwe schilderijen op het eiland Bali, waar hij sinds
drie jaar woont. Het kleurrijke werk
spreekt zeer tot de verbeelding van
schoolklassen die een KCA-museumles volgen. Tijdens die les maken
de kinderen grote tekeningen in de
kleuren en de technieken van Frits

Vogel. Vogel begon zelf ook op zijn
vierde jaar met tekenen. Hij trok er
op uit met zijn vader door de polders
van Nederland. Tijdens die tochten
vertelde zijn vader over de flora en
fauna en zo ontstond een grote liefde voor de natuur. Nog steeds is het
bestuderen van de natuur de inspiratiebron van de kunstenaar. In de museumles is dat ook een onderdeel: de
kleuren van de paradijsvogelbloem
worden gebruikt in de tekening.
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Wedstrijden veldvoetbal

Voetbal zondag

Toch nog gelijk spel RKAV
Aalsmeer - Zwaar teleurgesteld gingen de hondstrouwe RKAV supporters huiswaarts na de wedstrijd afgelopen zondag tegen CTO’70. Wat
ze voor geschoteld hadden gekregen wat voetbal betreft, was iets om
heel gauw te vergeten. In de zesde
minuut was het Barry Springintveld
die de kans kreeg om RKAV op voorsprong te zetten, maar het geluk was
niet met hem. Het manco bij RKAV
was wel dat de voorhoede hopeloos
verloren liep, men deed maar wat.
Posities werden totaal niet nageleefd.
Wat trainer Cornelissen ook probeerde, hij kon ze ook niet op het goede
spoor krijgen. En van CTO’70 je zou
niet zeggen dat ze een week eerder
met 8-1 verloren hadden bij Ouderkerk. In de twintigste minuut waren
ze dicht bij de 1-0. Het was Dennis de
Bree die zijn inzet zag gestopt door
doelman Tom Schrama. Tien minuten
later was het wel raak, maar dit doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Plus een gele kaart voor de
nummer elf wegens het eens zijn met
de leiding. Vlak voor de rust kwam
RKAV toch op achterstand door grote fouten in de verdediging waar

CTO’70 dankbaar gebruik van maakte. In de rust zijn er stevige woorden gesproken in de kleedkamer. De
tweede helft gaf een meer aanvallend
RKAV te zien. In de zestigste minuut
was het Rodney Springintveld die
zeer koelbloedig een perfecte voorzet van Robert van Loon afronde, 1-1.
Robert van Loon had vervolgens de
mogelijkheid om de 1-2 op het scorebord te zetten, maar de inzet werd
knap door de doelman van CTO’70
gestopt. Met nog vijftien minuten te
spelen kwam RKAV toch op de zeer
begeerde 1-2 voorsprong. Het was
Robert van Loon die door goed door
te gaan de doelman van CTO’70 wist
te passeren. De laatste veertien minuten konden probleemloos uitgespeeld worden. Tenminste dat dacht
RKAV. De tegenstander dacht hier
echter anders over. In de allerlaatste minuut van de wedstrijd maakte
CTO’70 de gelijkmaker: 2-2. Komende
zondag tegen Geinburgia zal uit een
heel ander vaatje getapt moeten worden om de drie punten in Aalsmeer
te houden.
Theo Nagtegaal

Zaterdag 24 maart
AALSMEER
Aalsmeer 1 – Monnickendam 1
Aalsmeer 2 – Marken 2
Aalsmeer 3 – GeinoordN’gein 3
Aalsmeer 4 – Wartburgia 7
Badhoevedorp 2 - Aalsmeer 5
Sp.Martinus 3 - Aalsmeer 6
WV-HEDW Vet.1 – Aalsm/RKAV Vet.1

Dames
RKDES DA.1 - Aalsmeer DA.1

WV-HEDW Vet.1 - Aalsm/RKAV Vet.1 14.30 u

RKDES Dames Recreanten
handbalkampioen
Kudelstaart - Woensdagavond 14
maart zijn de dames recreanten van
de afdeling handbal van RKDES
kampioen geworden in hun poule.
Vooraf aan de wedstrijd tegen DSG
waren de verwachtingen hoog. RKDES stond bovenaan in hun poule,
speelde bovendien thuis en DSG 2
was niet een opponent om van te
vrezen. RKDES begon de wedstrijd
geconcentreerd en zag door snel
spel de voorsprong groeien. Vooral vanuit de hoeken werd diverse malen het net gevonden. DSG
had er geen antwoord op en schepte zelf nauwelijks kansen. Het wa-

ren schoten uit de tweede lijn, normaal houdbaar, die doel troffen. RKDES ging de rust in met een 10-5
voorsprong. Na rust werd de voorsprong door RKDES vergroot. Het
publiek werd zo nu en dan getrakteerd op wonderschone doelpunten.
DSG was nauwelijks nog gevaarlijk
en dus werden langs de lijn de voorbereidingen getroffen om de dames
in de bloemen te zetten. Eindstand
22-7 en daarmee het derde kampioenschap op rij. Na afloop werd
de overwinning door de dames en
coach Arjo gevierd met champagne in de kantine van de Proosdijhal.

RKDES trotse koploper na
winst op Hillegom

Kudelstaart - Brandon Vijzelaar,
schutter bij Handboogvereniging
Target, heeft zich afgelopen zondag
18 maart zeer verdienstelijk gemanifesteerd in Schaijk in Noord-Brabant. De wedstrijd werd verschoten
bij Vriendenkring 1897 aldaar. Na
de eerste kwalificatieronde waarin
Brandon 279 punten schoot (met 30
pijlen) bevond hij zich op een comfortabele eerste plaats, maar na de
tweede kwalificatieronde, waarin hij
278 punten schoot, eindigde hij op
de tweede plaats. In de finalerondes

werd de halve finale bereikt waarin zelfs enkele keren close to centre moest worden geschoten. Dit
wil zeggen dat de schutter die het
dichtst bij het gele centrum (10 punten) schiet, zich winnaar mag noemen. Op deze manier werd ook de
halve finale beslist en kon Brandon
zich verheugen op een derde plaats.
Een geweldige prestatie van Brandon, die bij HBV Target een uitzonderlijk talent wordt genoemd en die
momenteel meetraint met de jeugdselectie van het Nederlandse team.

Voetbal zaterdag

Wedstrijd Z.O.B. tegen
Aalsmeer: Dramatisch!
Aalsmeer - Aan beide kanten
ging niets goed, afgezien van de
twee doelpunten, tijdens de wedstrijd Z.O.B. tegen Aalsmeer. De
beide keepers hadden vrijwel niets
te doen en toch speelden zij de
hoofdrol. Aan het tegendoelpunt
van Z.O.B. kon keeper Ray Smidt
van Aalsmeer niets doen. Geklungel vóór hem maakte hem kansloos. Met een paar goede ingrepen
in de tweede helft voorkwam hij erger. Keeper Erik Slaaf aan Z.O.B. zijde eiste de hoofdrol op in de 88e
minuut toen hij op de rand van het
strafschopgebied met de bal al in
zijn handen, de meegelopen Mark
Ruessink van Aalsmeer een schop
gaf. Onnodig, en scheidsrechter
Jean Paul Jager gaf een strafschop.
Dit buitenkansje liet Peter Neuvel
gelukkig niet lopen en schoot de
1–1 in. Dit was het hoogst bereikbare voor Aalsmeer. Ook al hadden
zij nog een uur doorgevoetbald, dan
was er nog niets gebeurd. Aalsmeer
begon op het goede kunstgrasveld
van Z.O.B. met Mitch van Geldorp
voor de nog geblesseerde Sergio
Pregers. Salih Yildiz was geschorst.
Zijn afwezigheid werd pijnlijk duidelijk, want iets creatiefs was er
niet te vinden op het veld. Het was
soms hilarisch om het gestuntel van
beide elftallen te zien in de eerste
helft. Een goede aanval was er aan
Aalsmeer kant in de 17e minuut
toen Peter Neuvel zich goed vrijspeelde en teruglegde op de aanstormende Calvin Koster, die rakelings over schoot. Aan Z.O.B. zijde
was de 39e minuut het enige hoogtepunt toen Patrick Laffra een goede voorzet losliet, maar voordat Nick
Hijmensen zijn voet er tegen kon
zetten gooide Ray Smidt zich voor
de bal en was dit kansje verkeken.

Voor de rest rommelde de beide elftallen door tot aan de rust. Wie zou
denken dat na de pittige toespraak
van trainer Anthony Servinus het in
de tweede helft wel beter zou gaan,
had het mis. Aan beide zijden ging
het door met ‘aanmodderen’. Hoogtepunten in de tweede helft waren
het afgekeurde doelpunt van Calvin
Koster wegens – terecht - buitenspel in de 51e minuut en toen na
een corner van Z.O.B. vrijwel iedereen mis trapte of de bal half raakte,
liet Nick Hijmensen van Z.O.B. doelman Ray Smidt kansloos, 1–0. Hier
was niets op af te dingen. Aalsmeer
wilde deze middag gewoon niet
winnen. Andere hoogtepunten in
de wedstrijd waren de wissels: Lucien Fraenk voor Mitch van Geldorp, Mark Ruessink voor Dirk Jan
van der Meer en Tom Doeswijk voor
Harmen Colijn. Peter Neuvel was
de enige in de tweede helft die het
voortouw nam en Aalsmeer naar
het Z.O.B. doel sleepte. Het was
zinloos. Niemand die wat met zijn
voorzetten aankon. Tot aan die 88e
minuut toen Aalsmeer toch nog met
de penalty van Peter Neuvel een
punt in de schoot geworpen kreeg.
Karakteristiek voor de wedstrijd
was de laatste aanval van Aalsmeer
in de 90e minuut. Peter Neuvel liep
zijn tegenstander eruit en legde
vlak voor de keeper de bal keurig
opzij voor de volkomen vrijstaande Calvin Koster. Vanaf 6 meter
voor open doel met niemand in zijn
buurt schoot hij tot afgrijzen van iedere Aalsmeerder de bal hoog over.
En zo bleef het 1-1. Komende zaterdag 24 maart speelt Aalsmeer thuis
aan de Dreef tegen Monnickendam.
Aanvang 14.30 uur.
Jack van Muijden

Kudelstaart – De spanning stijgt
in de derde klasse C. Door de goede reeks van de Kudelstaarters na
de winterstop, is het koploper AGB
op 1 punt genaderd. In de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Hillegom
(uit won Rkdes met 1-7) was de opdracht om de drie punten in Kudelstaart te houden, om de druk op
koploper AGB op te voeren. RKDES
deed wat het moest doen en won in
een matige wedstrijd met 3-2 van
Hillegom. En door het verrassende
verlies van koploper AGB bij Zwanenburg met 2-0, heeft Kudelstaart
nu de koppositie in de derde klasse
C over. Trainer Hajo Hendriks kwam
deze wedstrijd met een verrassing in
zijn opstelling. Als linker vleugel verdediger nam hij de talentvolle junior Justin de Haan op in de basis elf
en hij mocht zijn debuut maken in
de hoofdmacht. RKDES nam vanaf
het begin direct het initiatief. In de
2e minuut kregen de Kudelstaarters
al direct een grote kans. Een voorzet
van Edwin van Maris bereikte aanvaller Maarten van Putten op maat,
zijn inzet werd nog gekeerd door
Hillegom doelman Edwin de Jong.
In de 4e minuut was het wel raak.
Een dieptebal van Roald Pothuizen bereikte de sprintende Edwin
van Maris. De topscoorder van RKDES omspeelde Hillegom keeper De
Jong en scoorde beheerst, 1-0. RKDES bleef de bovenliggende ploeg
en zette Hillegom onder druk. Toch
duurde het tot de 27e minuut totdat RKDES de voorsprong vergrootte.Een vrije trap van Edwin van Maris belandde via de graaiende doelman van Hillegom in het doel. Alweer het 20e doelpunt van Van Maris, bezorgde RKDES een 2-0 voor-

sprong. In de slotfase van de eerste helft was het bijna weer raak,
maar de inzet van Edwin van Maris ging rakelings langs het en zijn
hattrick bleef uit. De tweede helft
startte RKDES sterk en kreeg door
Maarten van Putten twee grote kansen. De laatste werd goed benut en
Maarten van Putten schoot de bal
beheerst in de linker hoek, 3-0. De
voorsprong moesten de Kudelstaarters voldoende vertrouwen geven.
Maar door slordig balverlies deed
Hillegom in de 51e minuut wat terug. Een grote fout in de verdediging werd afgestraft en Hillegom
kwam op 3-1. Trainer Hajo Hendriks
wisselde de moegestreden Justin de
Haan voor Sven Boelsma. De gasten
uit Hillegom geloofden in meer, na
de treffer en werden steeds brutaler. Nadat Edwin van Maris nog
op de lat had geschoten, volgde
er weer een fout in de verdediging
bij RKDES. Hillegom profiteerde en
bracht de achterstand terug tot 3-2.
In de 84e minuut kreeg invaller Sven
Boelsma terecht rood, na een ongelukkige overtreding. Hillegom ging
alles of niets spelen.
Het kreeg van scheidsrechter Ende ook nog extra speeltijd. De leidsman liet maar liefst elf minuten langer spelen. De defensie van RKDES
hield stand en de Kudelstaarters
wonnen ook deze wedstrijd met 3-2.
Door het verlies van koploper AGB
is het team van Hajo Hendriks nu de
trotse koploper. Trainer Hajo Hendriks is terecht blij met deze positie.
Aanstaande zondag 25 maart wacht
de uitwedstrijd tegen VVA Spartaan.
Aanvang: 14.00 uur.

Meisjes
DSS MA.1 - RKAV MA.1

14.45 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren

J.A.United A1 – HBC A2
Huizen A3 - J.A.United A2
J.A.United B1 – SDZ B1
J.A.United B2 – BSM B2
J.A.United C1 – FC.Amsterdam C1
J.A.United C2 – Onze Gazellen C1
J.A.United C3 – VSV C7

11.30 u
14.30 u
14.30 u
12.30 u
14.30 u
12.30 u
14.30 u

Pupillen
J.A.United D1 – Diemen D1
11.30 u
AFC D6 - J.A.United D2
14.45 u
HBC D3 - J.A.United D3
10.15 u
Velsen D5 - J.A.United D4
13.30 u
J.A.United D5 – DIOS D7
9.00 u
J.A.United E1 – RAP E2
11.00 u
Roda’23 E6 - J.A.United E2
9.00 u
J.A.United E3 – Roda’23 E4
11.00 u
Bloemendaal E7 - J.A.United E4
10.00 u
VVC E7 - J.A.United E6
10.00 u
J.A.United E7 – Pancratius E11
11.00 u
J.A.United E8 – Bloemendaal E6
9.30 u
J.A.United E9 – Geinburgia E3
9.30 u
Roda’23 E15 - J.A.United E10
10.45 u
JOS/Watergr.meer F1 - J.A.United F1 9.00 u
UNO F3 - J.A.United F2
9.00 u
VVA/Spartaan F1 - J.A.United F3
9.00 u
J.A.United F4 – HBOK F1
9.00 u
J.A.United F5 – VVC F6
9.00 u
J.A.United F6G – Roda’23 F10
9.00 u
Sloterdijk F5 - J.A.United F7G
9.30 u
Sp.Martinus F5 - J.A.United F8
10.00 u
J.A.United F9 – VVC F8
9.00 u
Buitenveldert F11M - J.A.United F10 10.00 u
Arsenal F4 - J.A.United F11
8.30 u
Bl.Wit F3 – J.A.United F12
10.30 u

Meisjes
SVIJ MB.1 - J.A.United MB.1
12.00 u
GeuzenM’meer MC.2- J.A.UnitedMC.1 11.15 u
J.A.United MC.2 – Buitenveldert MC.2 11.00 u
ADO’20 MD.2 - J.A.United MD.1
13.00 u
J.A.United ME.1 – Roda’23 ME.1
9.30 u
Velsen ME.1 - J.A.United ME.2
10.15 u

R.K.D.E.S
Pupillen

RKDES D1 – Zwanenburg D1
DIOS D3 - RKDES D2
Overbos D8 - RKDES D3
RKDES E3 – KDO E2
RKDES E5 – Ouderkerk E5
RKDES E6 – DWV E5
Swift E9 - RKDES E7

11.00 u
8.45 u
9.30 u
9.00 u
9.00 u
9.30 u
14.15 u
9.30 u
9.00 u

Dames
13.00 u

R.K.A.V.

Voetbal zondag

Brandon Vijzelaar derde
op NK Handboogschieten

14.30 u
14.30 u
12.00 u
14.30 u
14.30 u
15.00 u
14.30 u

RKDES F1 – Ouderkerk F2
Argon F1 - RKDES F2
DWV F3 - RKDES F3
Pancratius F6 - RKDES F4
Ouderkerk F6 - RKDES F5
RKDES F6 – Ijburg AFC F10
Buitenveldert F9 - RKDES F7
RKDES F8 – Legm.vogels F14
Roda’23 F14 - RKDES F9

11.00 u
12.00 u
12.15 u
11.00 u
11.00 u
9.30 u
10.15 u

Foto: Jaap Maars

RKDES DA.1 – De Meer DA.1
RKDES DA.2 – Aalsmeer DA.1
Meisjes.
RKDES MB.1 – ADO’20 MB.1
Waterloo MC.1 - RKDES MC.1
RKDES MD.1 – Castricum MD.1
Kadoelen ME.2 - RKDES ME.1

13.00 u
13.00 u
11.00 u
11.00 u
9.30 u
10.30 u

S.C.W
SCW 1 – Voorland 1
AFC 10 - SCW 3
SCW 4 – RKAVIC 5
SCW Vet.1 – HBC Vet.1
DCG Vet.1 - SCW Vet.2
SCW Vet.3 – Kon.HFC Vet.3

14.30 u
14.45 u
11.30 u
15.00 u
14.00 u
14.30 u

Junioren
SCW A1 – CSW A1
SCW A2 – Eemboys A1
Vogelenzang B1 - SCW B1
SCW C1 – Hoofddorp C5
Hoofddorp C8 - SCW C2

10.15 u
13.10 u
11.30 u
10.45 u
13.00 u

Pupillen
SCW D1 – NFC/Brommer C1
Alliance’22 D5 - SCW D2
Pancratius E6 - SCW E1
DSOV E4 - SCW E2
SCW E3 – IJburg E8
SCW E4 – ZSGO/WMS E4
SCW F1 – Legm.vogels F3
DCG F4 - SCW F2
ZSGO/WMS F5 – SCW F5M

8.45 u
8.30 u
9.00 u
10.00 u
8.45 u
8.45 u
8.45 u
9.30 u
9.00 u

Dames
SCW DA.1 – ZCFC DA.1

16.15 u

Meisjes.
SCW MC.1 – Pancratius MC.2
SCW MD.1 – Alliance”22 MD.1

12.15 u
10.00 u

Zondag

R.K.A.V.

25 maart

RKAV 1 – Geinburgia 1
RKAV 2 – Pancratius 3
RKDES 5 - RKAV 3
RKAV 4 – RKAV 5
Pancratius 10 - RKAV 6
Nautilus 4 - RKAV 7

14.00 u
11.30 u
14.00 u
11.30 u
13.00 u
14.00 u

R.K.D.E.S
VVA/Spartaan 1 - RKDES 1
EDO 3 - RKDES 2
RKDES 3 – DCG 3
RKDES 4 – De Dijk 2
RKDES 5 – RKAV 3
RKDES 6 – KDO 7

14.00 u
13.00 u
14.00 u
12.00 u
14.00 u
14.00 u

Junioren
Overbos A1 - RKDES A2
RKDES B1 – Sp.Martinus B1
Bl.Wit.A’dam C1 - RKDES C1
RKDES C2 – Wherevogels C1

14.15 u
12.00 u
10.00 u
12.00 u

Ad Verburg

Goud, zilver en brons voor
Lulu, Joep, Lucas en Floor
Aalsmeer - Afgelopen zondag 11
maart hebben vier leden van sportschool Wassanim deelgenomen aan
het jeugdstedentoernooi in Rotterdam. En met succes, vier medailles zijn behaald. Goud voor Lulu Jiang, zilver voor Joep Sparnaaij en
brons voor Lucas Onclin, alle drie
met sparren. De score werd behaald

in een poule bestaande uit negen
mensen. Floor Sparnaaij won met
het onderdeel hyungs ook brons en
bij het sparren behaalde ze in een
grote poule een zeer verdienstelijke vierde plaats. Voor informatie en
foto’s: www.wassanim.nl of bel met
hoofdinstructeur Johan vd Nald via
06-51987470.

Tafeltenniscompetitie

Bloemenlust 1 houdt koploper
Tempo Team op gelijk spel
Aalsmeer - Bloemenlust 1 heeft
een uitstekende prestatie geleverd
door lijstaanvoerder Tempo Team 4
in eigen huis tot een puntendeling te
dwingen. Brian v.d. Heuvel wist zeer
knap van alle drie de tegenstanders te winnen en Hervé Pantegnies
voegde daar één enkelspeloverwinning aan toe. Gezamenlijk schreven
zij ook het dubbelspel tegen de titelkandidaten op hun naam. Jeroen
Hensel kon ondanks goed spel niet
tot winst komen. Tegen de nummer
twee van de ranglijst ZTTC 7 kwam
Bloemenlust 2 in De Bloemhof niet
verder dan een 3-7 nederlaag. Vladimir Javornik, Frans Ravesteijn en
Bart Spaargaren wisten alle drie
van dezelfde tegenstander te winnen. Bloemenlust 3 heeft de koppositie verstevigd in de uitwedstrijd tegen Rijsenhout 3 met een overtuigende 9-1 overwinning. Philippe
Monnier en Horst Krassen wonnen

al hun partijen. Alleen Irene Geritsma verloor één partij in een beslissende vijfde game. Het dubbelspel
werd gewonen door Irene en Philippe. Bloemenlust 4 blijft knap meedraaien in de subtop van de vijfde
klasse-poule. Nu werd thuis met 7-3
gewonnen van Het Nootwheer 12.
Wim v.d. Aardweg bleef deze avond
ongeslagen met drie winstpartijen, waarbij vooral de laatste memorabel was: 8-11, 11-9, 9-11, 13-11,
12-10. Laurent Mossan verloor zijn
eerste wedstrijd net aan met 8-11
in de vijfde game, maar herstelde
zich daarna prima met twee zeges.
Na twee verloren partijen ging Dirk
Piet in zijn laatste wedstrijd tot het
uiterste om die alsnog op zijn naam
te schrijven (4-11, 12-10, 11-13, 1311, 12-10). Laurent en Wim tekende in het dubbelspel, ook weer na
de maximale vijf games, voor het zevende punt.
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Handbal Eerste divisie

Turnen kwart finales

Dames FIQAS winnen ook
laatste thuiswedstrijd
Aalsmeer - Nadat vorige week het
kampioenschap in de Eerst Divisie
(en dus promotie naar de eredivisie) was behaald, hoefden de dames
van FIQAS Aalsmeer zaterdag tegen
DSVD niet meer tot het uiterste te
gaan om te winnen. Maar, voor het
laatst dit seizoen in de eigen Bloemhof wilden ze het publiek natuurlijk
nog wél laten zien dat ze de terechte
kampioen zijn. Toch kwam de wedstrijd wat moeizaam op gang en de
tegenstander – die nog wel graag
wilde stijgen op de ranglijst - nam
dan ook brutaal de leiding.
Verder dat twee à drie punten kwam
het echter niet en voor rust had FIQAS Aalsmeer de achterstand al
omgezet in een voorsprong: 15-12.
De marge werd in de tweede helft in
eerste instantie verder vergroot: 1813 via doelpunten van Alyssa Alings,
Ingrid Kuiper en Yessica v.d. Kroon.
En hoewel Manon v.d. Sar erg goed

stond te keepen, kon ook zij niet
voorkomen dat het – door wat foutjes in de dekking – toch weer gelijk
werd: 18-18 na een kwartier. Daarna vond de kampioen het welletjes
en zette aan voor een slotoffensief.
Bij DSVD sloeg de vermoeidheid toe
en zo konden de Aalsmeerse dames
in de slotfase eigenlijk nog vrij makkelijk de winst grijpen: nu waren het
Robin Kenter en Priscilla Bergman
(vanaf de cirkel) die alle ruimte kregen en er via 20-18 en 24-20 uiteindelijk 28-21 van maakten. Aanstaande zaterdag 24 maart spelen de dames hun allerlaatste competitiewedstrijd – uit bij het tweede team van
V.O.C. in Amsterdam – waarna ze
kunnen gaan genieten van een lange zomerstop om zich optimaal voor
te bereiden op een terugkeer op het
hoogste niveau. De wedstrijd begint
om 21.25 uur.
Foto Don Ran

Zaalkorfbalcompetitie

Goede resultaten Liza en Ilze

Nicky en Bart beste schaatsers
van De Blauwe Beugel
Rijsenhout - Zondagavond 11
maart organiseerde IJsclub De Blauwe Beugel samen met IJsclub Nut en
Vermaak uit Leimuiden de jaarlijkse
clubkampioenschappen. Ondanks
dat het al zo laat in het seizoen was,
waren de omstandigheden op de ijsbaan in Haarlem prima die avond
en leverde dat nog een aardig aantal persoonlijke records op en zelfs
een nieuw clubrecord op de 500 meter door Nicky van Leeuwen in 43.32.
Het was sowieso een goed weekend
voor Nicky want op het NK Junioren
afstanden reed ze ook al een mooi
persoonlijk record en clubrecord op
de 1500 meter in Breda in een tijd
van 2.09.00. Bij de pupillen, die in
het begin van de avond op de baan
kwamen en een 300 en een 500 meter reden, werd bij de meisjes Donna Vermeulen de clubkampioen en
bij de jongens Erik Kramer. Bij de
pupillen meisjes werden Marjolein
van der Zwaard en Yana Bol tweede en derde en bij de jongens George Ravestijn en Luuk Kooij. Later op
de avond kwamen de Junioren t/m
de Masters in actie. Geheel volgens
verwachting werd bij de dames de
eerste podiumplaats opgeëist door
Nicky van Leeuwen. De heren reden
een spannende wedstrijd waarin uiteindelijk Bart van der Vlugt de clubkampioen werd over de drie afstanden 500, 1500 en 3000 meter. In een
direct confrontatie op de slotafstand

met de nummer twee van het klassement, Mats Stoltenborg, bleef het tot
op het laatst spannend. Mats wist de
slotafstand wel winnend af te sluiten
maar kon van zijn ploeggenoot niet
genoeg afstand nemen. Op de derde plaats ‘good old’ Marcel Kooy.
Tenslotte werd bij de recreanten Jaco de Jeu met overmacht kampioen
met mooie tijden op de 500 en de
1000 meter, op respectabele afstand
gevolgd door Dennis Vermeulen en
Ed Vink. Alle clubkampioenen en
winnaars van podiumplekken worden tijdens een speciale feestavond
in het clubgebouw in Rijsenhout op
vrijdag 30 maart in het zonnetje gezet en gehuldigd. In hetzelfde weekend als de clubkampioenschappen
kon IJsclub De Blauwe Beugel nog
twee junioren afvaardigen naar het
NK voor Junioren in Breda. Menno
Kramer kwam uit op de 500 meter
en behaalde een fraaie tiende plaats
tussen al het sprintersgeweld. Nicky van Leeuwen kwam uit op twee
afstanden. Op de 3000 meter werd
zij vijfde, haar tijd op de 1500 meter
was goed voor een zevende plaats.
Met deze wedstrijden is er definitief
een einde gekomen aan een mooi en
lang schaatsseizoen voor De Blauwe
Beugel. De rijders gaan nu een korte rustpauze nemen alvorens weer
aan te vangen met het fietsseizoen
en de bostrainingen. Meer informatie: www.ijsclubdeblauwebeugel.nl.

Aalsmeer - Naar aanleiding van een
artikel in de Nieuwe Meerbode met
betrekking tot de actie ‘Wordt vriend
van het Jeugdsportfonds Aalsmeer’
heeft een niet nader te noemen stichting spontaan een bijdrage geschonken aan het jeugdsportfonds waardoor er vijf jaar lang weer vijf kinderen kunnen sporten. Dit alles in het
kader van maatschappelijk ondernemen. Tevens heeft Jeugdsportfonds
Aalsmeer van de gemeente een bijdrage voor het jaar 2012 ontvangen
waarmee het fonds maar liefst 36 kinderen kan laten sporten. In 2012 kunnen nu al zeker vijftig kinderen via diverse bijdragen een jaar lang sporten. In 2011 zijn er via het jeugdsportfonds ongeveer honderd kinderen
aan het sporten gegaan en er worden
nog meer sponsors gezocht. Ondernemers, die na het lezen van dit artikel ook ‘Vriend van het Jeugdsportfonds Aalsmeer’ willen worden, kunnen contact opnemen met het secretariaat via 0297-325359 of via consulent.aalsmeer@jeugdsportfonds nl.
Alle kinderen moeten kunnen sporten
en financiën mogen daarbij geen be-

lemmering vormen, is het uitgangspunt van het fonds. Contributie en
daarmee samenhangende sportmaterialen zijn belangrijke kostenposten die door het fonds vergoed worden. Het fonds richt zich op kinderen van 6 tot en met 17 jaar waarvan
het gezinsinkomen niet boven het minimuminkomen ligt. Het jeugdsportfonds is toegankelijk en direct. Voor
maximaal 225 euro kan het fonds bijdragen in de kosten van het sporten.
De contributie wordt rechtstreeks aan
de sportclub betaald en geld voor
eventueel sportmateriaal, bijvoorbeeld sportbroek of schoenen, gaat
via de intermediair die voor het kind
de aanvraag heeft ingediend. Ouders
of verzorgers kunnen geen aanvraag
doen, zo ook niet sportverenigingen.
Intermediairs kunnen dit wel en dat
kunnen zijn: onderwijzers, schoolarts,
maatschappelijk werkers en jeugdwerkers. Zij worden opgeroepen zich
aan te melden als intermediair om de
kinderen via hun bemiddeling aan
het bewegen te krijgen. Aanvragen
kan via de website www.jeugdsportfonds.nl.

Aalsmeer - Zaterdag 17 en zondag
18 maart vonden in Bergschenhoek
de kwart finales voor de turnsters
uit de tweede divisie plaats. Voor
SV Pax Haarlemmermeer turnde de
Kudelstaartse Ilze van der Geest in
de categorie pupillen 1 niveau 7 en
in de leeftijdscategorie senioren niveau 3 turnde Liza Tichelaar. Bij de
senioren zouden twee Aalsmeerse turnsters meedoen, maar Nadia
Beijnvoort kwam tijdens haar laatste training ongelukkig ten val en
kon hierdoor niet deelnemen aan
deze wedstrijd. Liza moest zaterdag
haar wedstrijd starten op het onderdeel balk. Een goed begin van
haar oefening werd verstoord door
een grote wankeling en een val bij
een pirouette. Liza herstelde zich
daarna goed en maakte een nette
gestrekte schroefsalto voorover tot
stand. Op de vloer turnde Liza deze wedstrijd voor het eerst een anderhalve schroef achterover en met
succes. De landingen kunnen nog
beter, maar toch een goede oefening. Vanaf de sprong was Liza
goed op dreef. Haar eerste wedstrijdsprong werd, met 13.150, zelfs
een ‘gouden’ sprong! De afgelopen weken heeft Liza op de trainingen hard gewerkt aan het verbeteren van haar moeilijkheidswaarde
op brug. Haar brugoefening zag er
al goed uit, maar kan nog beter uit-

gevoerd worden. Met 12.067 punten werd ook haar brugoefening
gewaardeerd met de hoogste toestelscore. Mede dankzij dit goede
einde, mocht Liza plaats nemen op
de hoogste trede van het erepodium om de gouden medaille in ontvangst te nemen. Zondagochtend
was het de beurt aan Ilze. Zij begon
haar wedstrijd op het onderdeel
sprong. Dit deed ze niet slecht en ze
werd beloond met een mooie score van 12.200. Hierna deed ze haar
brugoefening. Met inturnen lukte er
werkelijk niets, maar in haar wedstrijdoefening ging alles helemaal
prima. Ze scoorde zelfs boven de
13 punten! Op balk turnde ze ook
goed. Ze liet een prima oefening
zien, met 1 wiebel na haar hoepeltje, maar ze bleef op de balk. Helaas
was de balkjury erg streng zondag
en gaf slechts een 9.500. Ilze mocht
als laatste turnster de wedstrijdronde afsluiten op vloer. Ook hier
ging ze prima en in het eindklassement eindigde ze op een hele mooie
negende plaats. Beide turnsters
plaatsten zich via deze wedstrijd
voor de halve finale op 31 maart of
1 april. Deze halve finale wordt georganiseerd door SV Pax en is dus
voor Ilze en Liza een thuiswedstrijd
in Nieuw-Vennep.
Medaillewinnares Liza op balk.

VZOD 1 verliest nipt, VZOD
2 verjaagt degradatiespook Weer vijf kinderen kunnen sporten
Publicatie Jeugdsportfonds
werpt vruchten af!
Kudelstaart - Voor de laatste zaalwedstrijd van het zaalseizoen moest
VZOD zaterdag 10 maart aantreden tegen Madjoe in Rijnsburg.
Voor VZOD 1 stond er niets meer
op het spel. De wedstrijd die hier
aan voorafging was des te interessanter. VZOD 2 moest winnen om
zich te handhaven. Met een punt
verschil werd in een spannende en
bloedstollende wedstrijd van Madjoe 2 gewonnen en daarmee was
het degradatiespook voor VZOD 2
definitief verjaagd. Blijdschap alom
dus. De wedstrijd van het vlaggenschip van VZOD/vdBoon die daarop volgde zou net zo spannend blijken te worden. Ook al stond er niets
meer op het spel, de Kudelstaartse brigade van coach Frits Visser
wilde natuurlijk wel met een overwinning afsluiten. Met een gewijzigde opstelling werd na de nipte zege van VZOD 2 in een euforische sfeer aan de wedstrijd begonnen. Hannes Kok speelde voor de
geschorste Niels van Os en Sharon
Uffelie voor de geblesseerde Josine Verburg. Het eerste aanvalsvak
met Bart Verheul, Dieneke Westerhof, Anne Verheul en Hannes Kok
draaide van begin af aan goed mee
in de score. Het tweede aanvalsvak met Willem Mast, Anika van Os,
Sharon Uffelie en Wouter Vermeulen
had daar meer moeite mee en kwam
de eerste helft niet tot scoren. Dat
was goed te zien in de scoreverloop
van de eerste helft met als resultaat
een achterstand van drie doelpunten in de rust (8-5). De familie Verheul uit het eerste aanvalsvak nam
daarbij alle doelpunten aan VZOD
zijde voor haar rekening, Bart tweemaal en Anne maar liefst driemaal.
De wedstrijd leek gespeeld, maar na
rust begon gelukkig ook de tweede
aanval haar aandeel op te eisen in
de score. Daardoor werd het uiteindelijk nog heel spannend. Daar leek
het in het begin echter nog niet op,
aangezien het verschil in doelpunten door Madjoe eerst nog werd uitgebreid naar maar liefst 5 doelpunten. Het keerpunt kwam bij een 105 stand toen het tweede aanvalsvak
voor het eerst in deze wedstrijd van
zich liet spreken middels een doelpunt van Anika van Os, die daarmee
de stand op 10-6 bracht. Langzamerhand schoven de Kudelstaarters
dichterbij. Met nog 8 minuten op
de klok werden bij een 13-10 stand
Eric Spaargaren en Jessica Zijerveld
in het veld gebracht voor respectievelijk Hannes Kok en Sharon Uffelie. De 4 doelpunten aan VZOD zijde
werden tot dan toe gescoord door
Hannes Kok, Anika van Os en tweemaal Bart Verheul. De invalbeurten
pakten goed uit. Nadat Anika van
Os de marge op twee had gezet met
haar halve afstandschot, was het invaller Eric Spaargaren die van afstand voor de aansluitende tref-

fer zorgde, 13-12. Helaas kwamen
de blauw-zwarten nog niet langszij, maar moesten zij eerst nog een
tegentreffer incasseren, 14-12. Met
nog twee minuten te spelen zorgde good old handyman Willem Mast
van halve afstand weer voor de aansluiting, 14-13. Zou het nog gaan
lukken? Het leek er wel even op
toen in de laatste minuut VZOD nog
een strafworp kreeg toegekend na
een overtreding op Anika van Os. In
deze laatste en bloedstollende fase
van de wedstrijd nam Wouter Vermeulen deze moeilijke opgave voor
zijn rekening. Helaas was hij niet
dermate koelbloedig om de wedstrijd tot een goed einde te brengen
en miste jammer genoeg. Zo werd
de eindstand bepaald op 14-13.
Al met al toch een knappe tweede
helft vond coach Frits Visser. Als je
na zo’n achterstand toch zo terug
weet te komen, getuigt dat van een
grote veerkracht. De zaalcompetitie zit er hiermee op. Vorig weekend
kende nog een verrassing; VZOD
C1 is kampioen doordat koploper in
de poule, Triaz, buiten mededinging
bleek te spelen. Afgezien van de
wedstrijden tegen Triaz heeft de C1
alle wedstrijden gewonnen en werd
dan ook in de bloemen gezet.

Oceanus zwemt prima tijden
op Speedowedstrijd deel 4

Gezellig darten
in ‘t Middelpunt
Aalsmeer - Er is weer een gezellige
dart avond geweest in Oost, zo werd
bijna weer 180 gegooid. Vorige
week lukte Gilbert van Eijk dit wel.
Afgelopen dinsdag is Franklin Dolk
eerste geworden, op twee Kees de
Lange en op drie Kees Kooyman.
Op 27 maart is er weer darten in ’t
Middelpunt in de Wilhelminastraat.
De avond begint om 20.00 uur, de
zaal is vanaf 19.30 uur open.

Aalsmeer - Op zondag 18 maart
hebben, de jongste kinderen van de
wedstrijdploeg van Oceanus Speedo deel vier gezwommen. De wedstrijd vond plaats in de Waterlelie. De
andere deelnemende clubs kwamen
waren ZPCH, Kon. AZ 1870, de Futen en de Amstel. De zwemmers van
Oceanus zijn er flink tegenaan gegaan en veel kinderen hebben hun
tijden verbeterd. De allerjongste
deelneemster van Oceanus was Romée Veldt. Zij zwom de 50 meter vrije
slag in 54.73 en de 50 meter rugslag
in 55.86. Ook voor Jort Kemp en Nina
Bellaart was het pas de tweede echte wedstrijd. Liam Breebaart zwom
bij de 50 meter rugslag en op de 50
meter schoolslag een persoonlijk record. Jochem van Zanten verbeterde
zijn tijd op de 50 meter rugslag. Grote
verbeteringen op de 100 meter vrije
slag en de 100 meter rugslag waren er voor Loïs Bosman, Anouk Hilgers en Yrsa Rademaker. De jongens
van deze leeftijd zwommen 50 meter
vrije slag en 50 meter rugslag. Bij deze groep waren de dubbele persoonlijke records voor Luuk Scheuer en
Finn Vos. De oudste jongens moesten deze wedstrijd onder andere 200
meter rugslag zwemmen. Ook hier

waren goede resultaten voor Roan
van Bakel, Tijn de Boer, Mitchell Gonesh en Olaf van de Zwaard. De meiden moesten ook 200 meter rugslag
en (sommigen) zwommen ook de 200
meter vlinderslag tijdens deze wedstrijd. Bij de vlinderslag werden persoonlijke records gezwommen door
Dana Bosman, Lianne Bouwmeester, Anouk van Noord en Lulu-May
Verbeek. Opvallend grote verbeteringen tijdens deze wedstrijd waren er
voor Jens van Bakel op de 100 meter
schoolslag, Rosa Ebbinge op de 100
meter vrije slag, Rick Moens op de 50
meter vlinderslag en Jane Sommeling op de 100 meter rugslag. Speedo
deel 5 wordt gezwommen op 15 april.

Bekerhandbal

FIQAS Aalsmeer in halve finale!
Aalsmeer - De mannen van FIQAS
Aalsmeer zijn doorgedrongen tot de
halve finale van het NHV bekertoernooi. Daarvoor moest eerst wel gewonnen worden van HA R&O. Een
week of vier geleden was ook al uit
tegen deze Rotterdamse ploeg gespeeld en toen werden de Aalsmeerders dik verslagen met 34-23. Ze waren dus gewaarschuwd. Maar deze
avond in de Bloemhof was eigenlijk
al snel duidelijk wie de betere ploeg
was. HA R&O kon FIQAS Aalsmeer
tien minuten bijhouden (5-5), daarna
namen de Aalsmeerders een voorsprong die ze de rest van de wedstrijd niet meer uit handen zouden
geven. De dekking stond als een huis
en van daaruit werd in hoog tempo
de aanval opgezet. Robin Boomhouwer kon scoren uit de hoek en via de
break en Djordje Stevanovic stuurde de opbouw. Hij zorgde zelf voor
de eerste voorsprong: 9-6, daarna
bracht hij Remco van Dam en Luuk
Obbens in stelling:13-8. Frank Lübbert zorgde voor de comfortabele 15-9 voorsprong bij rust. Het begin van de tweede helft speelde FIQAS Aalsmeer even iets slordiger.
Een paar keer balverlies op rij bracht
HA R&O weer iets dichterbij (1612), daarna was de concentratie terug en de dekking weer op orde. Bovendien stond Gaby Birjonavu uitstekend te keepen en zo kon er gebouwd worden aan een steeds grotere voorsprong: via 18-12 naar 2315. Het twintigste doelpunt was helemaal een beauty: Djordje bediende Robin die via een vlieger kon scoren. Remco van Dam schoot opnieuw
met scherp en zo werd het 26-16 met
nog vijf minuten op de klok. De volgende ronde was binnen handbereik.
De laatste twee doelpunten kwamen
op naam van Boomhouwer en Jarcha van Dijk, die mooi werd aangespeeld aan de cirkel door Jimmy Castien. Einduitslag: 28-16. Na de nederlaag van vorig weekend bij Swift
had FIQAS Aalsmeer zich uitstekend
herpakt én zich gerevancheerd voor
het uitverlies in Rotterdam. Maar nog
belangrijker: de halve finale van het
NHV bekertoernooi was bereikt!
Bekerloting: Hurry Up thuis
Na afloop van de door Volendam
zeer ruim gewonnen kwartfinale in

het NHV bekertoernooi is in sporthal
Opperdam meteen de loting verricht
voor de halve finales. Daarin zal FIQAS Aalsmeer het moeten opnemen
tegen het sterke Kremer/Hurry Up,
maar de mannen spelen wel thuis in
de Bloemhof. De andere halve finale
gaat tussen Kras/Volendam en Eurotech/Bevo. De wedstrijden staan gepland voor de periode 17 tot19 april.
De bekerfinale wordt – traditiegetrouw – gespeeld op Hemelvaartsdag
in het Topsportcentrum in Almere en
dat valt dit jaar op 17 mei.
Weer bovenaan!
De mannen FIQAS Aalsmeer begonnen de nacompetitie met de volle
vier bonuspunten, maar na het (onverwachte) verlies van vorige week
bij Swift, waren de verschillen op
de ranglijst wel erg klein geworden.
Voor zaterdag was de opdracht dus
duidelijk: er moest van Hellas gewonnen worden wilde de ploeg niet in de
gevarenzone komen. En dit is gelukt, Aalsmeer heeft gewonnen met
28-19. Door deze winst heeft FIQAS
Aalsmeer wel de koppositie in de degradatiepoule terug. Maar, doordat
ook Swift weer won, blijven de verschillen klein en met nog vier speelrondes te gaan is alles nog mogelijk. Komende zaterdag 24 maart gaat
FIQAS Aalsmeer naar Rotterdam
voor een uitwedstrijd bij opnieuw HA
R&O. Aanvang: 21.00 uur.

Kaartavond bij
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 29
maart houdt buurtvereniging Oostend weer een gezellige kaartavond
in het Middelpunt in de Wilhelminastraat. De kaarten worden om
20.00 uur precies verdeeld. De zaal
is open vanaf 19.30 uur. Koffie en
thee staan klaar. Kaartliefhebbers
zijn van harte welkom. Het kaarten
op 15 maart is gewonnen door mevrouw T. Buwalda met 5892 punten,
gevolgd door mevrouw van Bemmelen met 5684 punten en mevrouw L.
De Nooij met 5332 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan Ubel met
3392 punten.
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Kilian Broere 59-ste winnaar
Kudelstaart - Vorige week vrijdag was de elfde speelavond van
Poel’s Eye. De opkomst was met 41
deelnemers weer prima. Elf poules konden er worden geformeerd.
Na de poules gingen er 22 darters (elf maal de nummers één en
twee) naar de A Ronde, en 19 darters (elf maal de nummers 3, en 8
maal de nummer 4) naar de B Ronde. De eerste wedstrijd na de poule was beslissend of men in de winnaar of de verliezerronde terecht
zou komen. Pas na al deze strubbelingen begon de knock-out fase.
Degene die zijn eerste knock-out
wedstrijd won in zijn desbetreffende ronde vond zijn naam terug in de
kwartfinale. In de ‘grote ronde’ overkwam dit Arnaud van de Graaf, Bak,

Raymond van de Weijden en Ronald
Baars. Zij verloren echter in dit stadium, zodat de overige vier mochten strijden voor een plek in de finale. Gert Guit en Rene Kruit streden voor wat zij waard waren, maar
moesten jammerlijk afhaken voor de
eindstrijd. Uiteindelijk ging de finale
tussen Kilian Broere en William Hunitetu. Er zou dus wéér, voor de derde keer op rij, een nieuwe winnaar
tevoorschijn komen. De lijst met
winnaars is dit seizoen na elf speelavonden met alweer zes namen uitgebreid. Kilian Broere werd uiteindelijk de 59-ste winnaar van een
speelavond bij de Poel’s Eye. Maar,
er waren nog drie ronden. Bijvoorbeeld het tweede niveau, de A Verliezerronde. Martijn Vos kende zijn

Debutant Paul van Nieuwkoop wist de finale van de A Verliezersronde te halen.

Sportvereniging Omnia 2000

Opnieuw succes voor meiden
Ritmische Gymnastiek
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 17
maart vond de tweede regiowedstrijd plaats voor de meiden uit de
C-categorie, georganiseerd door
SV Omnia 2000. Dit keer was het
voor de meiden een thuiswedstrijd
want de wedstrijd vond plaats in
de Bloemhof. ’s Morgens waren de
meiden van 4C aan de beurt. Marta Rentenaar mocht namens SV
Omnia 2000 de spits afbijten met
haar oefening zonder materiaal.
Dat bleek geen probleem te zijn. Ze
liet een keurige oefening zien. Ook
haar tweede oefening was opnieuw
strak uitgevoerd. Daarmee legde zij
de lat hoog voor de andere deelneemsters. Anahit Oganisjan was
als tweede aan de beurt en ook zij
liet mooie oefeningen zien. De mei-

den Jikke van der Meer, Joan Gerritsen en Edita Oganisjan, voor wie dit
seizoen het eerste is in deze categorie lieten een goede indruk achter
en beloven veel voor volgend seizoen. De andere deelnemers van
SV Omnia 2000 waren Manouk van
den Hoven, Fleur Redegeld en Sanne Cleveringa en hoewel er hier en
daar wat slordigheidjes te zien waren, werd het halverwege de ochtend duidelijk toch spannend omdat de meiden van SV Omnia 2000
stuk voor stuk zich van hun goede
kant lieten zien. Uiteindelijk mocht
Marta op de hoogste trede van het
podium plaatsnemen en was Anahith een goede derde. Ook de andere dames hebben het succes van
SV Omnia 2000 compleet gemaakt

Schaatsseizoen ten einde
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
werd alweer de laatste H06- training
van het seizoen 2011-2012 op de ijsbaan in Haarlem gegeven. Vanaf 11
maart is de baan tot oktober gesloten. Het voorjaar zit er aan te komen
en de schaatsen kunnen worden
opgeborgen. Met het zonnetje volop
schijnend werden zaterdag de laatste sprintjes getrokken en de laatste
rondjes verreden. Ook dit jaar werd
de laatste training afgesloten met
het omkeren van de normale rijrichting op de baan ofwel proberen potje over te rijden met je rechterbeen
als standbeen. Sommigen reden met
een zonnebril op, anderen schaatsten op Friese doorlopers of in kor-

te broek. Het is een mooi schaatsseizoen geweest, vooral ook door de
natuurijsperiode die tot vele mooie
schaatstochten heeft geleid. Ook
was er gelegenheid om de verschillende trainingsgroepen eens op de
foto te zetten. Bijgaande foto laat de
groep van Jeanette v/d Meer, Anneloes Hansen en Klaas Groot zien.
Gedurende het seizoen verzorgden zij de training bij deze jeugdige talenten. Zaterdag 24 maart sluit
de jongste jeugd het schaatsseizoen echt af met de jaarlijkse bingo
in de kantine van de firma Kuipers.
De week daarvoor gaat de wat oudere jeugd op zaterdagavond eerst
zandhappen met beach-volleybal

beste avond van dit seizoen. Hij bereikte de halve finale na een uitstekende overwinning op Nick Weiland, de finalist (van de ‘grote ronde’) van de vorige speelavond. Een
debutant, Paul van Nieuwkoop, zat
Martijn echter in de weg naar de finale. Danny Zorn, de clubkampioen van de afgelopen drie seizoenen, deed echter wat hij voor de
avond al ambieerde: winnen (al bedoelde hij eigenlijk een niveau hoger). Overigens bereikte Peter van
de Laarse in deze ronde de halve finale. Ook in de B Ronde (voor de
derde en vierde plaatsen uit de poule) waren twee ronden. In de B Winnaarronde bereikten Bertus Krijgsman en Joost Roos de halve finale. Rolf Duindam reikte net even
verder (de finale), maar de hoogste eer was voor Arnold Sluys. In
de B Verliezerronde stuntten Lenny Vork en Jan Berk zich richting
de laatste vier. Joris Voorn bereikte echter de laatste twee, terwijl Albert Geleijn het hoogste woord had.
Op de vorige speelavond had Ronald van de Meer voor de tweede
keer dit seizoen de hoogste uitgooi
van de avond, op deze avond ging
Huib Gootjes in de achtervolging.
Met 130 had hij nu voor de tweede
keer dit seizoen de hoogste uitgooi
van de avond.
Patrick van de Linden mocht gooien voor de Triple Pot, op de website
www.poelseye.nl is te zien hoe het
hem is vergaan. De volgende speelavond is volgende week vrijdag 30
maart. Nieuwe ronde, (vier) nieuwe kansen in het Dorpshuis van Kudelstaart. Men hoeft geen lid te zijn,
iedereen kan meedoen. De inschrijving sluit om 19.45 uur, deelname
kost drie en halve euro en de minimum leeftijd is 15 jaar.
door allemaal bij de eerste vijftien
te eindigen in een deelnemersveld
van 27 meiden! Na Marta en Anahith volgde op de vierde plaats
Sanne, vijfde plaats Manouk, zesde plaats Joan, zevende plaats Jikke, achtste plaats Fleur en Edita op
de veertiende plaats. Na de wedstrijd individueel moesten de meiden ook een duo-oefening met bal
laten zien. Dit keer waren het Sanne en Joan die als eerste de vloer op
mochten. Ook nu bij de duo-oefening lieten de duo’s Marta en Anahit , Edita en Jikke en Fleur en Manouk zien dat de 4C categorie een
klasse apart is.Uiteindelijk belandden alleen Jikke en Edita niet op het
podium, maar voor Marta en Anahith werd het de eerste plaats, een
tweede plaats voor Sanne en Joan
en een derde plek voor Manouk en
Fleur. ‘s Middags kwamen de meiden van categorie 1C en 2C in actie. Voor categorie 1C lieten Fabiënne Roof en Josje Buren beide hun
knots en hoepel oefeningen zien
wat voor allebei goed uitpakte. Fabiënne behaalde een mooie tweede
plaats en Josje werd derde. Na de
individuele oefeningen lieten Josje en Fabiënne hun duo-bal oefening zien. Deze zag er strak uit en
ondanks dat zij het zelf niet verwacht hadden werden ze eerste. Als
laatste was het de beurt aan Manon van de Ploeg en Juliet Oganisjan. Manon voerde haar oefeningen met knots en hoepel goed uit
wat resulteerde in een mooie derde
plaats. Helaas moest Juliet zich terugtrekken uit de individuele wedstrijd wegens ziekte, maar wat later in de middag heeft Juliet wel samen met Manon hun duo-bal oefening laten zien en werden zij samen
toch nog vijfde.
om daarna met wat koek en zopie
nog even ‘na te chillen’. Dit alles onder (bege)leiding van hoofdtrainer
Jos van Lith. Vrijdag 30 maart wordt
de jaarvergadering van STG VZOD
in het dorpshuis van Kudelstaart gehouden en vanaf maandag 2 april
gaat officieel het fietsseizoen weer
van start. Vertrek in diverse groepen
om 19.00 uur vanaf de rotonde op
de Bilderdammerweg. Voor die tijd
zullen er vast al heel wat kilometers
op de racefiets zijn afgelegd te beginnen al aanstaande zaterdag: een
grote groep STG VZOD-leden gaat
mee doen aan een van de vroegste toertochten in de nabije omgeving nl de Joop Zoetemelk classic.
Voor meer info ook over onder andere het fietsen kan gekeken worden op www.stgvzod.nl.

Klaverjassen bij
Oude Spoorbaan
Aalsmeer - Vanavond, sonderdag
22 maart, staat klaverjassen weer
op de agenda van buurtvereniging
De Oude Spoorbaan. Er wordt gekaart in gebouw ‘t Anker aan de
Oosteinderweg 273a vanaf 19.30
uur. Klaverjas-liefhebbers zijn welkom. De vorige kaartavond is gewonnen door Irma Mandemaker
met 7338 punten, gevolgd door Tonnie Konst met 6942 punten en Paul
Konst met 6846 punten.

Bridgeclub Strijd
en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag speelavond
bridgeclub Strijd en Vriendschap op
dinsdag 13 maart.
Groep A:
1. Gré Aartse en Jasper Blom
63.01
2. André Lanser en Joris vd Zwaard 55.36
2. Jan en Krijnie Joore
55.36
2. Ria Kragtwijk en Elly Zandvliet 55.36
5. Piet van Hoek en Coby Blom
52.55
5. Gonny en Pim van der Zwaard 52.55
7. Theo Blom en Ko van Es
52.04
7. Wil Groot en Trudy Stokkel
52.04
9. Gerard Vermeer en Jan Oor
48.21
10. R vd Zwaard en Martin vd Laarse 47.45
10. Jan van Ginkel en Trees de Jong 47.45

Het kampioensteam, Wim Keessen, Rene de Jong , Adrie Voorn en Piet van
der Poel.

Dammen eerste klasse

Kunst & Genoegen kampioen!
De Kwakel - De Aalsmeerder Wim
Keessen, Uithoornaar Piet van der
Poel en de Kwakelaars Rene de
Jong en Adrie Voorn zijn met hun
team van damclub Kunst & Genoegen kampioen geworden in de eerste klasse van de Noord-Hollandse dambond. Door deze fraaie prestatie mogen deze knappe jongens
zich het volgend seizoen melden
in de hoofdklasse. De hele dinsdag werd door de dammers al met
spanning naar de avond toegeleefd,
de avond waarin K&G de beslissende wedstrijd in en tegen Purmerend
moest spelen. De helse druk werd
al na tien minuten door Piet van
der Poel een beetje van de schouders genomen. Piet, de nestor van
het team en gewoonlijk als een van
de laatste uitgedamd, speelde zijn
kortste partij uit zijn 65 jarige carrière. Met de Leo Hoogervorst-opening deed de ‘slachter van Uithoorn’ zijn naam alle eer aan. Piet
won twee schijven en snel daarna zijn partijtje, 0-2 voor K&G. Een
goede steun voor zijn teamgenoten
die het nog even benauwd kregen

toen kopman Wim Keessen langs
de rand van de afgrond balanceerde. Maar Wim wist zich overeind te
houden en knokte naar een goede remise, 1-3. Daarmee verzekerde Wim zich van de fraaie topscoorders plaats in deze gehele klasse.
Gerustgesteld kon Adrie Voorn de
teugels wat laten varen en een lokzet opzetten, zijn opponent tuinde
erin waardoor Adrie een schijf won.
Daarna was de strijd snel gestreden
en bezegelde de zege van Adrie het
kampioenschap van K&G, 1-5. Rene
de Jong damde nog een uur door
om zijn voordeel uit te buiten, maar
dat mocht net niet lukken, remise
en een eindstand 2-6. In het 84e levensjaar van de Kwakelse damclub
mogen de dammers weer naar de
hoofdklasse, een zeer goede prestatie voor de club die in de omgeving het dammen hoog in het vaandel houdt. Grote dank van de damclub gaat uit naar haar donateurs
die hun kleine clubje blijven steunen en naar ’t Fort De Kwakel waar
de dammers hun potje mogen blijven spelen.

Atletiekvereniging Aalsmeer

Els en Reinder snelsten op
5 kilometer baanloop
Aalsmeer - Afgelopen woensdag
14 maart werd bij atletiek vereniging
Aalsmeer weer de maandelijkse Florimex 5 kilometer baanloop gehouden. Het aantal deelnemer/sters bedroeg ditmaal 52 die om exact 20.00
uur werden weggeschoten voor starter Gerard van Looij. Het was woensdagavond heerlijk loopweer en vele
deelnemers volbrachten op lekkere
wijze de 12 en halve ronden op de
mooie tartanbaan van AVA. De uitslagen bij de dames waren als volgt:
Els Raap 21:59, Eveline Zeldenthuis
22:50, Sonja van Zeelt 23:03, Geertje van der Sterre 23:31, Annette van
Doorn 25:51 en Laura van Wingerden
in 30:14 minuut. De heren scoorden
de volgende tijden: Reinder de Jonge 17:35, Tjerk Notten 17:52, Johan
Neve 18:11, Joost van Velzen 18:23,
Frans Woerden 18:24, Brent Pieterse 18:28, Gustaaf Weber 18:56, Guy
Stratermans 19:00, Mark Baas 19:08,
Jan Boekel 19:17, Robert Schrauwen 19:38, Johan Baas 19:47, Hen-

ny Kooijman 20:05, Jeroen Looman
20:07, Theo Noij 20:10, Michel Vollebregt 20:14, Toon Ligtenberg 20:15,
Hugo van der Plas 20:17, Lindomar
Minguel 20:30, Peter Nuyens 20:43,
Joris Kerkhof 21:14, Mike Moore
22:02, Henny Buijing 22:13, Arnold
van Velthoven 22:40, Herman van t
Schip 22:55, Fred den Hartog 23:05,
John Celie 23:12, Cedar Spaargaren
23:24, Jos Cornelissen 23:36, Simon
Vlieger 23:36, Chris Knook 24:33, N.
Burgman 24:40, M. Ganzevles 24:44,
Jos Snel 24:47, Ron Wijnands 24:55,
Frank Klokkers 25:21, Jan Vrolijk
26:24, Wim Roozendaal 26:33, Arnold
Moes 26:37, P. Rietdijk 26:58, P. de
Boer 27:00, Sepp Nick 27:58, A. Rietdijk 28:02, Cock van der Pol 28:05,
Henk Lansbergen 29:11 en Gerrit
van der Steeg in 37:33 minuut. De
volgende Florimex 5 kilometer baanloop is op woensdag 11 april, aanvang 20.00 uur bij AVA aan de Sportlaan 43. Kijk voor meer info op de
website: www.avaalsmeer.nl.

Afstand schaatsen voor neo senioren

Myrthe Brommer twee
keer in top zeven op NK!
Kudelstaart - De VZOD schaatsster Myrthe Brommer is het afgelopen weekend in Breda bij het Nederlands Kampioenschap afstanden bij de dames neosenioren op
de 500 en 1000 meter uitgekomen.
Op de vrijdag reed ze haar eerste

500 meter en kwam tot een negende plaats als eerstejaars neosenior met een tijd van 41.21. In haar
tweede rit wist Myrthe met een wat
fellere race een tijd van 40.74 op de
klokken te brengen na een opening
van 11.12. Met deze tijd behaalde

Groep B:
1. Alie v Verseveld en T v Zijverden 63.52
2. Pieter en Erna Jongkind
59.95
3. Henny vd Laarse en Els Vermeer 58.16
4. Klaas Maarse en Adri Otto
55.36
5. Hans en Lia Vreeswijk
52.04
6. Guus en Mieke van Neijenhof
51.79
6. Gerrit en Coby van Leeuwen
51.79
8. Piet Vis en Oege de Jong
51.28
9. Nelly Mul en Marry Tulp
51.02
10. Angela Korenromp en G Lubbers 47.19

Klaverjassen bij
de Geluksvogels
Kudelstaart- Het gehele jaar door
wordt er op de woensdagavonden
gezellig gekaart in het Dorpshuis.
Ook zin heeft in een gezellige avond
klaverjassen? Iedereen is van harte welkom. Vanaf 20.00 uur worden
de kaarten verdeeld. Op 14 maart
is het klaverjassen gewonnen door
Piet van Klaveren met 5629 punten.
Marco van der Jagt is op twee geeindigd met 5564 punten en op drie
Jaap Stevens met 5495 punten. De
poedelprijs is uitgereikt aan Paulien
Kant met 3367 punten.

Ouderensoos in
het Dorpshuis
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en biljarten staan op het programma. Er
is ook gelegenheid voor rummicub
en hartenjagen. Op donderdag 15
maart is het klaverjassen gewonnen door An Uiterwaal met 5197
punten, gevolgd door Jaap Weij met
5018 punten en op drie Riet Pothuizen met 5009 punten. Bij het jokeren wist Gerard de Wit met 59 punten de hoogste eer te behalen. Op
twee Henny de Wit met 241 punten.
Belangstelling voor deze gezellige
middag? Kaartliefhebbers zijn welkom. De ouderensoos is van 13.30
tot 16.30 uur. Voor inlichtingen:
Mevrouw R. Pothuizen, tel. 0297340776.

Klaverjassen bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 23
maart is er weer ‘gewoon’ kaarten bij buurtvereniging Hornmeer
in het buurthuis aan de Roerdomplaan 3. Vanaf 20.00 uur worden de
kaarten verdeeld. De zaal gaat open
om 19.30 uur. Liefhebbers van klaverjassen en jokeren zijn welkom.
Het koppelklaverjassen op 16 maart
is gewonnen door Lia van Bemmelen en Manfred de Grauw met 5553
punten. Op twee Martha en Frits
Zeldenthuis met 4980 punten en op
drie Rijk van Egdom en Dirk Tromp
met 4868 punten. De poedelprijs is
uitgereikt aan Ies Huijkman en Wil
Piet met 3384 punten.
ze een zesde tijd bij de tweede omloop wat uiteindelijk resulteerde in
een verdienstelijke zevende plek in
het eindklassement van de 500 meter. Op de zaterdagochtend was de
1000 meter aan de beurt! In de vijfde rit moest Myrthe starten in de
buitenbaan. Na een goede opening
van 19 blank en een prima tussenronde van 29,4 eindigde Myrthe deze rit in 1.20.65.
Hiermee verbeterde ze haar persoonlijke record wat ze eind december op het NK sprint voor senioren in Heerenveen had gereden.
Deze mooie prestatie in de laatste wedstrijd van het seizoen leverde haar een zesde plek op. Het
verschil met de nummer drie was
slechts een halve seconde.
Het podium op de 1000 meter bestond uit dames die allemaal in een
commercieel team schaatsen en
voor Myrthe als eerstejaars neosenior was deze prestatie dus uitstekend! Voor Myrthe volgt nu een
maand relatieve rust voor de zomertrainingen (wielrennen, skeeleren en krachttraining) weer van
start gaan.

